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تعرب عن �آر�ء �أ�شحابها فقط , ول 
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ترحب �ملجلة مبر��شالتكم و�آر�ئكم 
و�قرت�حاتكم على �لعنو�ن �لآتي :

�س.ب : 2068 , روي , �لرمز �لربيدي : 112 , �شلطنة عمان  هاتف : 
24815110 - تليفاك�س : 24810044 

msmbrokers@msm.gov.om : لربيد �للكرتوين� 

زمن �شد االحزمة 

تظل االأزمة االقت�صادية ال�صغل ال�صاغل للدول يف كل وقت باعتبار اأن االقت�صاد 
اأزمة الدولة  هو اخلط الفا�صل بني الفقر والرثوة، والتقدم والتخلف. وتزداد 
التي ظلت  الدول  اليونان من  التدهور واالإفال�س.  اقت�صادها حد  عندما ي�صل 
ومازالت تواجه اأزمة مالية عا�صفة تكاد ال جتد لها طريقاً يقيها من االإفال�س 
تت�صمن  اإنقاذ  خطة  بتفعيل  االأوروبي  باالحتاد  اال�صتنجاد  حماوالتها  رغم 
قرو�صاً للم�صاعدة على جتنب املزيد من االنزالق يف درجات االإفال�س. هذه حالة 
من االأحوال الالفتة لالأخطاء الفادحة يف التعامل ال�صحيح مع املال العام، وعدم 

العمل باالإجراءات التي تت�صمن ا�صتقرار االقت�صاد وتنميته.
حالنا يف هذه املرحلة قد ال يختلف كثرياً عن البدايات االأوىل لالأزمة اليونانية 
تر�صيد،  وعدم  اإنفاق،  و�صوء  لالأموال،  هدر  من  اليونان  يف  ح�صل  فما  املالية، 
وبريوقراطية اإدارية، وف�صاد هي عوامل اأ�صا�صية يف تدهور االقت�صاد رغم اإدراكنا 
للفارق الكبري بني االقت�صاد اليوناين واقت�صادنا الذي يعتمد على النفط كمورد 
وحيد لالقت�صاد الوطني. لكن ما الذي يجعل الدولة تغامر يف ا�صتقرار االأمن 
االقت�صادي باالعتماد على مورد واحد علماً باأنه مورد نا�صب، وال ميكن االعتماد 
عليه على املدى البعيد؟ وملاذا نزاول نف�س النهج االقت�صادي باإهدار املال العام 
رغم اإدراكنا اأن اختالل اإيرادات اخلزينة العامة يوؤدي اإىل عدم ا�صتقرار متويل 
االإنفاق العام؟ وهل نحن بحاجة اإىل َمْن ُيفهمنا اأن اال�صتمرار يف االعتماد على 
مورد النفط من دون اإيجاد بدائل اقت�صادية �صيوؤدي اإىل اإفال�صنا اأمام ت�صاعد 

االحتياجات ال�صكانية وااللتزامات الدولية؟
لذلك، فاإن احلل يكمن يف ال�صيا�صات املحلية للدولة واملوجهة مل�صكالت االقت�صاد 
وذلك بالرتكيز على الداخل من خالل مراجعة هيكلية و�صاملة للعوامل التي 
رغم  الوطني  الدخل  م�صادر  تنويع  اأهمية  خ�صو�صاً  املايل،  العجز  يف  تت�صبب 
�صعوبته، وحاجته اإىل وقت طويل، وبذل اجلهود الكبرية، لكنه مطلب البد منه 
بالتوازي مع �صيا�صات الرت�صيد، وحَتمل املواطن جزءاً من احلل يتفق عليه من 

كافة �صرائح املجتمع .

اإن جتاهل معاجلة العجز ال�صنوي يف اإيرادات الدولة اأمام اال�صتمرار يف ت�صخم 
م�صروفاتها �صيوؤدي حتماً اإىل اأزمات ال تخدم م�صتقبل الدولة.

وهكذا هو احلال يف كافة امل�صتويات التي لديها موازانات ، ويتوجب علينا نحن 
واحللول  البدائل  وايجاد  جديدة  انقاذ  بخطة  العمل  املالية  الو�صاطة  �صركات 
ملعاجلة اي عجز قد يرتتب علينا وعدم االعتماد على مورد واحد وتنويع م�صادر 
املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�صعاب  لتجاوز  الالزمة  اجلهود  وبذل  الدخل 
الظروف  مراعاة  فيه  عليهم  يتوجب  والذي  املال  �صوق  القطاع  على  امل�صرفة 
الراهنة لل�صوق واو�صاع ال�صركات العاملة يف جمال االوراق املالية وامل�صاهمة معنا 
يف ت�صيري دفة العمل وحتمل جزء من احللول نتفق عليها جميعا للو�صول اىل 
و�صع م�صتقر واف�صل ان �صاء اهلل تعاىل ، متمنني ان يكون عام 2016م عام نتجاوز 

فيه ال�صعاب والنجاح يف مواجهة التحديات .

ح�شن علي جو�د
رئي�س �لتحرير





واحمللي  اإلقليمي  اإلقتصاد 
يواجه العديد من التحديات 

أكربها أسعار النفط 

انعكس تراجع أسعار النفط علي أداء اإلقتصاد 
اجلزئي منها تراجع رحبية بعض الشركات

خالل الفرتة من عام 2005 لغاية 2014 مل حتصل 
أي عملية خصخصة للشركات احلكومية

واألجنيب  احمللي  لإلستثمار  اجلاذبة  اخلصائص  من  بالكثري  يتمتع  مسقط  سوق 
ولكنه حباجه إىل تطوير بعض اجلوانب خاصة رفع نسبة األسهم املتاحة للتداول

سوق  لتعميق  الوسائل  أبرز 
شركات  تأسيس  هو  املال 
او  جديدة  عامة  مساهمة 
زيادة رؤوس أموال الشركات

سوق مسقط لألوراق املالية تراجع 
خالل عام 2015 بنسبة 16 %

الدكتور 
 اشرف بن نبهان النبهاني 

رئيس جملس ادارة سوق مسقط لالوراق املالية 

حوار 
 أمحد بن سعيد كشوب 
 أمين بن أمحد الشنفري



11

مراحل  اأن�شع  وتعي�ش  املجد،  حلل  ترتدي  اليوم  عمان 
اأجنزته  مبا  وال�شعوب  االأمم  اأمام  وتتباهى  تفاخر  تاريخها، 
ح�شرة  زمامها  وقاد  دعائمها  اأر�شى  التي  املباركة  نه�شتها 
-حفظه  املعظم  �شعيد  بن  قابو�ش  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب 
ال�شادقة لالرتقاء  واإرادته  ال�شامية  اهلل ورعاه- بتوجيهاته 
العامل  مع دول  ت�شابق  ُعمان يف  املعطاء، مما و�شع  البلد  بهذا 
العامل  واحرتام  تقدير  حمل  وجعلها  ورخاًء،  وتطورًا  تقدمًا 
اأجمع بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة الوا�شحة واملواقف االن�شانية 
مقاليد  توليه  منذ  جاللته  انتهجها  التي  الرا�شخة  النبيلة 
ومبادئ  وقيم  م�شتقبلية  روؤية  اإىل  فيها  م�شتندا  احلكم، 
ال�شيا�شية  الفو�شى  تبعات  تاليف  من  ال�شلطنة  مكنت  عظيمة 
الرتكيز  وجعل  املحيطة،  والعاملية  االإقليمية  وال�شراعات 
الُعماين  واالإن�شان  الوطن  بناء  على  دائما  ا  من�شبًّ واالهتمام 
امل�شتدام  االقت�شادي  والرفاه  الرخاء  حتقيق  على  والعمل 
القائد  بهذا  الوطن  هذا  على  مّن  الذي  هلل  فاحلمد  للجميع، 
واأن يدمي على  و�شعبها  اأن يحفظ عمان وقائدها  ون�شاأل اهلل 

هذا البلد هذه النعم وزيادة.
جتنبها  �شلبة  قاعدة  على  تقف  عمان  �شلطنة  فان  لذلك 
التقلبات االقت�شادية التي تدور رحاها يف معظم دول العامل 
وت�شعى اىل تنويع م�شادر الدخل بها وخ�شو�شًا ان امللف املعني 
م�شاهمة  لزيادة  وعاجلة  حتمية  �شرورة  اأ�شبح  االمر  بهذا 
واال�شتمرار  ال�شروري  غري  االإنفاق  وخف�ش   ، اخلا�ش  القطاع 
، وتنويع م�شادر الدخل، ورفع  التنمية  يف االنفاق يف م�شاريع 
اإنتاجية القطاعات االخرى املختلفة الغري النفطية ملواجهة 

اأي �شدمات خالل الفرتة املقبلة .
اإننا نعتقد ان �شوق م�شقط االوراق املالية ميكنه ان يكون احد 
العوامل امل�شاعدة يف تكامل اقت�شاد ال�شلطنة كونه عامل مهم 

يف تكاملية اقت�شاد الدولة ورفع تناف�شيتها.
خا�ش  لقاء  املالية  لالوراق  العمانية  للجمعية  كان  هنا  ومن 
جمل�ش  رئي�ش  النبهاين  نبهان  بن  اأ�شرف  الدكتور  مع  ومميز 
بع�ش  على  ال�شوء  الإلقاء  املالية  لالوراق  م�شقط  �شوق  ادارة 

املحاور التي تخ�ش �شوق االوراق املالية  .
 

  

�صوق  ادارة  جمل�س  رئي�س  النبهاين  نبهان  بن  ا�صرف  الدكتور  اعرب 
املال  راأ�س  �صوق  قطاع  يقوم  ان  يف  اأمله  عن  املالية  لالوراق  م�صقط 
بالدور اال�صا�صي واملحوري يف عملية متويل امل�صاريع الكبرية التي تنفذ 
من قبل احلكومة او من قبل القطاع اخلا�س ، م�صرياً ان �صوق م�صقط 
لالوراق املالية من اأكرث اال�صواق تنظيماً و�صفافية يف املنطقة ، معرباً 
عن امله يف اأن يكون ال�صوق اداة فاعلة لتمويل امل�صاريع الكبرية والإعادة 
بالنفع  يعود  ان  لل�صوق  ميكن  حيث  املجتمع  اأفراد  بني  الدخل  توزيع 
الفرتة  يف  امل�صتثمر  خيارات  تو�صع  بعد  وخ�صو�صاً  عليهم  والفائدة 

االخرية ووجود اأدوات ا�صتثمارية تتما�صى مع تطلعاتهم وثقافتهم .
مناخ  خلق  على  يعتمد  لل�صلطنة  االقت�صادي  النهج  اأن  الدكتور  وقال 
من  عايل  بقدر  يتمتع  العامل  اقت�صاديات  على  منفتح  حر  اقت�صادي 
اال�صافية  اجلهود  من  مزيداً  اىل  يحتاج  ولكنه   ، والرقابة  التنظيم 
التي ت�صعى اىل ا�صتقطاب روؤ�س اأموال اال�صتثمارات االجنبية ، وحتدث 
الدكتور يف احلوار اىل عدة موا�صيع متعلقة بال�صوق وو�صع االقت�صاد 

ب�صكل عام ، واىل ن�س احلوار :

�شفحات  يف  معنا  �شيفًا  بك  نرحب  النبهاين  اأ�شرف  الدكتور 
نتلقى  اأن  وي�شعدنا  املالية  لالوراق  العمانية  اجلمعية  جملة 
مع  العدد  هذا  ا�شدار  تزامن  مبنا�شبة  كلمة  بدايًة  منكم 
احتفاالت ال�شلطنة بالعيد الوطني املجيد اخلام�ش واالربعني 

وقرب بداية العام اجلديد 2016م 
كل  قلوب  على  والغالية  العزيزة  الوطنية  املنا�صبة  هذه  يف  ي�صرفني 
العمانيني .. باالأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن اأع�صاء جمل�س اإدارة �صوق 
م�صقط لالوراق املالية وموظفيه اأن اأرفع خال�س التهاين ملقام جاللته 
املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  موالنا 
-اأعزه اهلل- مقرونة ب�صادق الدعاء باأن يدمي اهلل عليه موفور ال�صحة 
وال�صعادة واأن يبارك يف عمره املديد، وينعم على عمان و�صعبها بدوام 
االأمن واال�صتقرار والرفعة واالزدهار، داعني املوىل عز وجل ان يدمي 

هذه النعمة الأعوام مديدة  .
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طويلة  عمل  فرتة  عاي�شتم  اأ�شرف  الدكتور 
االداري  العمل  مابني  ومتعددة  خمتلفة  وخربات 
هذه  لكم  تعني  ماذا   ، واالكادميي  والت�شريعي 
التجربة واخلربات املتنوعة التي لديكم يف جهات 

خمتلفة ؟
كلها كانت اعمال مرتبطة بالقطاع املايل واالقت�صادي ويف 
، وا�صتطعت  البع�س  اأنها مكملة لبع�صها  ال�صخ�صي  راأيي 
اأ�صاهم ب�صكل فعال يف كل منها وبذلت ما  اأن  وهلل احلمد 

ا�صتطيع لرقيها وتطويرها .
وخالل  واالقت�صاد  املالية  بوزارة  اقت�صادي  كباحث  العملية  حياتي  بداأت 
تلك الفرتة التي امتدت منذ عام 1986 اىل عام 1993م اكت�صبت العديد من 
اخلربات ، وعينت خاللها ع�صوا مناوباً ملجل�س ادارة �صركة تنمية نفط عمان 
ممثاًل لوزارة املالية واالقت�صاد وكنت اأي�صاً ع�صواً بالفريق التفاو�صي لدول 
االوربية  املجموعة  مع  التجارية  املفاو�صات  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
والواليات املتحدة واليابان باال�صافة اىل العديد من من االعمال االخرى 
وقمت باإعداد العديد من البحوث االقت�صادية املتعلقة باالمور املالية منها 
كتاب اح�صائي ي�صمل خمتلف اخلدمات وامل�صاريع احلكومية بالتف�صيل يف 
وم�صت�صفيات وطرق  ومدار�س  كهرباء  ال�صلطنة من  واليات  والية من  كل 
م�صفلتة وخدمات الهاتف وامل�صاكن االجتماعية ، واي�صا قمت بعمل تقدير 
اإدارة  مع  بالتعاون  ال�صخ�صية  البطاقة  بيانات  خالل  من  ال�صكان  لعدد 

احلا�صب االآيل ب�صرطة عمان ال�صلطانية .
للرئي�س  كنائب  املالية  لالأوراق  م�صقط  �صوق  اىل  ذلك  بعد  انتقلت  ثم 
كلفت  ثم   ، 1998م  اىل  1993م  عام  من  الفرتة  خالل  وعملت  التنفيذي 
 ، 1998م  عام  التي حدثت  املالية  االزمة  بدء  بعد  بالوكالة  ال�صوق  برئا�صة 
من  بداًل  االلكرتوين  التداول  نظام  باإدخال  الفرتة  تلك  خالل  و�صاهمت 
�صجالت  جتميع  يف  امل�صاهمة  وكذلك  القاعة  خالل  من  اليدوي  التداول 
م�صاهمني ال�صركات بداًل من توزيعها على كل �صركة على حدة ، كما قمنا 
املتعارف  ايام ح�صب  ال�صهمية واملالية اىل ثالثة  الت�صويات  بتقلي�س فرتة 
عمليات  كفاءة  رفع  يف  �صاهمت  والتي  للت�صويات  الدويل  النظام  يف  عليه 

الدكتور اأ�شرف اإ�شم غني التعريف ...
ادارات  وجمال�ش  لوظائف  عديدة  منا�شب  �شغل   
واال�شتثمار،  املال  بعامل  عالقة  له  اغلبها  خمتلفة 
ل�شوق  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  من�شب  �شغل  حيث 
و�شغل   )1998-1993( املالية  لالأوراق  م�شقط 
العامة  للهيئة  بالوكالة  التنفيذي  الرئي�ش  من�شب 
ل�شوق املال يف عام 1999م يف بداية تاأ�شي�شها ونائبًا 
بالهيئة   والتطوير  للدرا�شات  التنفيذي  للرئي�ش 
الفرتة من 2006  �شغل خالل  كما   ، 2004- 2006م 
كان  حيث  اخرى  اكادميية  منا�شب  2012م  اىل 
التابعة  واملالية  امل�شرفية  الدرا�شات  لكلية  عميدًا 
للبنك املركزي العماين وا�شتاذا زائرًا لكلية التجارة 
واالقت�شاد بجامعة ال�شلطان قابو�ش و�شغل ع�شوية 
عمل  م�شرية  خالل  خمتلفة  وجلان  ادارات  جمال�ش 
حافلة باخلربات والتحديات اخرها ع�شوية جمل�ش 
ادارة كلية الدرا�شات امل�شرفية واملالية وع�شو جلنة 
التجارة  بغرفة  والتاأمني  وامل�شريف  املايل  القطاع 
وال�شناعة ومن�شب رئي�ش جمل�ش ادارة �شوق م�شقط 
لالوراق املالية ومدير عام امل�شاندة املوؤ�ش�شية ببنك 

نزوى من اأكرب امل�شارف اال�شالمية بال�شلطنة  .
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اعداد  من  انتهاءئي  بعد  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  من  انتقلت  ثم  ال�صوق 
ر�صالة الدكتوراة اىل كلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية وعملت كعميداً للكلية 
وا�صتطعت وهلل احلمد من زيادة اعداد الطالب خالل تلك الفرتة وامل�صاهمة 
ان  وممتعة  مفيدة  جتربة  وكانت  واالختبارات  للتعليم  اجلودة  �صبط  يف 
ا�صاهم يف تطوير موؤ�ص�صة تعليمية لها مكانتها ورائدة حيث انها تتبع البنك 
مع  الدولية  االكادميية  االرتباطات  من  العديد  وللكلية  العماين  املركزي 

اجلامعات واجلهات املهنية املرموقة دولياً .
ثم  ومن  نزوى  بنك  تاأ�صي�س  يف  �صاهمت  باأن  ال�صرف  يل  كان  ذلك  بعد  ثم 

انتقلت للعمل فيه . 
ان م�صرية عملي املهنية اأك�صبتني خربات خمتلفة يف جماالت متعددة �صكلت 
يل دافعاً �صخ�صياً للتحدي امل�صتمر ، وامل�صاهمة يف تنمية وتطوير املوؤ�ص�صات 
و�صكل  تكوين  على  بالطبع  انعك�س  مما  كفاءتها  وتعزيز  بها  عملت  التي 

خربتي العملية والعلمية .

ما ا�شعب التحديات التي واجهتكم يف م�شرية عملكم يف جمال �شوق املال ؟
االجابة : .... التحديات كثرية ، ولكن اأ�صعبها هو فرتة اإنهيار ال�صوق يف عام 
اإعادة هيكلة ال�صوق يف وقت قيا�صي  1998م وما تبعها من اجراءات تطلبت 
الإن�صاء هيئة �صوق املال و�صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع وف�صلهم عن �صوق 
م�صقط لالأوراق املالية يف فرتة اإعداد وعمل ق�صرية يف مدة بلغت ال�صهرين 
لكل  االدارة  وجمل�س  التنظيمي  الهيكل  ت�صكيل  اإعادة  على  والعمل  تقريباً 
عديدة  اجراءات  من  الف�صل  يتطلبه  وما  الداخلية  اللوائح  واإعداد  منهم 
اجلانب  ومنها  والت�صريعي  التنظيمي  باجلانب  مايتعلق  منها  وخمتلفة 
التجربة  بهذه  ا�صتمتعت  وكان ذلك حتدياً حقيقيا حيث   ، والفني  االداري 
ب�صكل كبري ، وكان ذلك حتدياً يل ولطاقم العمل املرافق اأثناء تلك الفرتة 
والتي وقعت خالل الفرتة من �صهر اكتوبر 1998 اىل حني �صدور مر�صوم 
الف�صل يف بداية عام 1999م . حيث كان يتطلب الف�صل حتديد بالدقة ما 
وجود  عدم  مراعاة  مع  املذكورة  اجلهات  من  جهة  كل  ومهام  واجبات  هي 
االزدواجية او التداخل او الت�صارب يف كل جهة ، ت�صهيال الن�صيابية العمل 
والأجل حتقيق االهداف احلقيقة التي من اجلها مت ف�صل اجلهات الثالث 
باأعمال  القائم  مبن�صب  اجلديدة  الهيئة  اأعمال  بت�صيري  مبا�صرة  وقمت 
1999م  عام  منت�صف  حتى  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
املالية  اال�صواق  يف  الدكتوارة  درا�صة  الإ�صتكمال  ذهبت  مبا�صرة  بعدها  ومن 

واالقت�صاد من جامعة كمربيدج باململكة املتحدة .

تفعيل دور ال�شوق وتن�شيط حركة االإقت�شاد

هل ا�شتطاع �شوق راأ�ش املال اأن يعك�ش تطلعات االقت�شاد العماين ؟ 
احلديث،  االقت�صاد  منظومة  يف  ملحة  �صرورة  املال  راأ�س  �صوق  يعترب 
واملوؤ�ص�صات  االأفراد  املدخرات من  الهامة يف جتميع  االآليات  اأحد  باعتبارها 
للعمل على توظيفها يف م�صارها ال�صحيح لتن�صيط قطاعات انتاجية ت�صاهم 
يف اإيجاد اقت�صاد حقيقي للبلد، ف�صوق االأوراق املالية تقوم على حتول روؤو�س 
االأموال من القطاعات ذات الفائ�س املايل اإىل القطاعات ذات العجز التي 
تفتقر اإىل ال�صيولة الالزمة لتمويل اال�صتثمارات متو�صطة وطويلة االأجل 
التي تخدم خطط التنمية االقت�صادية وال�صاملة يف البلد. وقد كانت هناك 
درا�صات اأ�صارت اإىل اأن االأ�صواق املالية املنظمة ت�صاهم يف زيادة الناجت املحلي 
االإجمايل القت�صاديات الدول التي تعمل على تفعيل دور ال�صوق واال�صتفادة 
من خ�صائ�س ومميزات اأدوات التمويل ذات االأجل  الطويل املتوفرة يف �صوق 

االأوراق املالية.
�صوق م�صقط  باأن  القول  املطروح ميكن  ال�صوؤال  باالإجابة عن  يتعلق  وفيما 
ي�صل  مل  ولكنه  ما  حد  اإىل  العماين  االقت�صاد  تطلعات  يعك�س  اأن  ا�صتطاع 
اإليه لتفعيل دورال�صوق يف تن�صيط  اإىل حجم الطموح  الكبري الذي نتطلع 
حركة االقت�صاد، رغم اأن �صوق م�صقط ي�صنف من االأ�صواق املتقدمة مقارنة 
امل�صرع  اأ�صهم  فقد  والتنظيمية،  الت�صريعية  جوانبها  يف  املجاورة  باالأ�صواق 
العدالة  معايري  وفق  وال�صفافية  االإف�صاح  عمليات  تطوير  يف  العماين 
اأف�صل التطبيقات  وامل�صاواة بني كافة االأطراف املتعاملة والتي تتوافق مع 
عمليات  تنظيم  يف  احلديثة  للتقنيات  ال�صوق  مواكبة  جانب  اإىل  الدولية 
العوامل  اأن  كما  القطاع  لتنظيم  املوؤهلة  الب�صرية  الكوادر  وتوفر  التداول، 
االأ�صا�صية لقيام ال�صوق متوفرة وكفيلة الإيجاد ثقة كبرية لدى امل�صتثمرين 

للتعامل مع �صوق م�صقط لالأوراق املالية.

اأداء �شوق م�شقط لالأوراق املالية مع تراجع اأ�شعار النفط

للن�شاط االقت�شادي  النفطية املحرك اال�شا�شي  ت�شكل االيرادات 
.ماهو  املاليه  لالوراق  م�شقط  �شوق  ن�شاط  ومنها  ال�شلطنه  يف 

تقييمكم الأداء �شوق م�شقط يف ظل تراجع ا�شعار النفط؟
جميع  القت�صاديات  الرئي�صي  املحرك  ت�صكل  النفطيه  االيرادات  اأن  ال�صك 
املالية  االأوراق  �صوق  ن�صاط  واأن  ال�صلطنه  اقت�صاد  ومنها  النفطية  الدول 
الكلي  االقت�صاد  م�صتوى  على  للدولة  االقت�صادي  بالن�صاط  ن�صبيا  مرتبط 
عديدة  اأخرى  عوامل  هنالك  اأن  حيث  مطلق  ب�صكل  لي�س  ولكن  واجلزئي 
تلعب  االأخرى  هي  والدويل  االقليمي  امل�صتوى  على  و�صيا�صية  اقت�صادية 
دورا يف حركة ون�صاط  االأ�صوق املاليه اإ�صافة اإىل نظام العوملة الذي ي�صمح 
ذلك  كل  اأو�صرط  قيد  دون  الدولية  احلدود  عرب  االأموال  روؤو�س  بتحريك 
الن�صاط  التطابق بني  اأن  املالية لذا نرى  االأ�صواق  اأداء  تاأثري كبري على  له 
والميكن   %100 بن�صبة  كليا   اليكون  ال�صوق  ون�صاط  للدولة  االقت�صادي 

ح�صرتاأثري  اأداء اأي �صوق مايل  بالعوامل االقت�صاديه املحليه  فقط .
تعلمون  وكما  اجلاري  العام  خالل  م�صقط  �صوق  اأداء  لتقييم  بالن�صبه  اأما 
ان ا�صعار النفظ �صهدت تراجعات كبريه يف اأ�صعار النفط بلغت حوايل %60 
العام  االن من هذا  للدولة حلد  العامة  املوازنة  واأدت اىل ح�صول عجز يف 
بلغت ن�صبته حوايل 20% بينما تراجع �صوق م�صقط بن�صبة 16% تقريبا وهذا 
مايوؤيد ما�صبق ذكره باأن هناك بالتاأكيد ارتباط بني اأداء �صوق االأوراق املالية 

واأداء االقت�صاد الكلي للدولة ولكنه اليتطابق كليا.

تراجع اأ�شعار النفط اإنعك�ش علي اأداء االإقت�شاد اجلزئي 
ومنها ربحية بع�ش ال�شركات

االأو�شاع  ظل  يف  م�شقط   �شوق  الأداء  امل�شتقبلية  قراءتكم  ماهي 
االقت�شادية املحلية واالإقليمية والعاملية؟

ي�صهد االقت�صاد العاملي العديد من املتغريات الهيكلية والتي تلقي بظاللها 
يف  النمو  ن�صب  تدين  اأبرزها  ومن  العامل  دول  اقت�صادات  معظم  اأداء  على 
معظم اقت�صادات دول العامل خا�صة الدول النا�صئة والتي كان لها دور كبري 
يف قيادة قاطرة االقت�صاد العاملي اإ�صافة اإىل الرتاجع الكبري يف اأ�صعار املواد 
االأولية خا�صة النفط واحلديد والنحا�س والزنك والر�صا�س وغريها من 
قدرتها  على  اأثر  مما  النامية  الدول  الغالب  يف  تنتجها  التي  االأولية  املواد 
بالنتيجة على  وانعك�س  اال�صتريادية  التنموية وقدرتها  يف متويل خططها 
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�صرف  اأ�صعار  يف  الكبري  الرتاجع  وكذلك  الدولية.  التجارة  حجم  تدين 
توجه  تاأثري  مدى  جتاهل  ميكن  وال  الدوالر،   مقابل  العاملية  العمالت 
االمريكي  الدوالر  على  الفائدة  �صعر  لرفع  االمريكية  املتحدة  الواليات 
حيث �صيكون له تداعيات كبرية يف ظل االرتفاع الهائل للمديونية الدولية 

بالدوالر. وتراجع موؤ�صرات معظم االأ�صواق املالية العاملية.
وفيما يتعلق بواقع االقت�صاد االقليمي واملحلي فهو االآخر يواجه العديد من 
ب�صكل كبري على االيرادات  اأثر  الذي  النفط  اأ�صعار  التحديات منها تراجع 
بال�صيا�صة  النظر  الإعادة  الدول  هذه  وتوجه  اخلليجية  للدول  العامة 
ال�صريبية خللق اإيرادات بديلة،  وارتفاع ن�صبة املديونية،  اإ�صافة اإىل توجه 
بع�س الدول اخلليجيه لرفع الدعم كليا او جزئيا عن ال�صلع املدعومة.  كما 
انعك�س تراجع اأ�صعار النفط على اأداء االقت�صاد اجلزئي ومنها تراجع ربحية 
بع�س ال�صركات، وذلك �صينعك�س على تدين الفر�س الوظيفية. ومن املوؤكد 
العاملي  االقت�صاد  يواجهها  التي  والتحديات  الهيكلية   املتغريات  هذه  اأن 
�صيكون لها اآثار على اأداء االأ�صوق املالية العاملية واالقليمية ومنها اأداء �صوق 

م�صقط.

باالإ�شارة اإىل ما ذكرتكم حول توجه الواليات املتحدة االأمريكية 
لرفع �شعر الفائدة على الدوالر االمريكي،   هل تعتقدون اأن اأداء 
الريال  �شرف  �شعر  ان  خا�شة  الرفع،    بهذا  �شيتاأثر  م�شقط  �شوق 

العماين مرتبط بالدوالر االمريكي ؟ وما مدى هذا التاأثري؟
االمريكي  الدوالر  على  الفائده  �صعر  برفع  الفدرايل  االحتياطي  بنك  قام 
ومن  2015م  دي�صمرب   16 بتاأريخ  عقد  الذي  اجتماعه  يف  نقطة   25 مبقدار 
املحتمل اأن يرتتب عليها بع�س االآثار لعل من اأبرزها ارتفاع تكلفة االقرا�س 
وارتفاع قيمة الدوالر وارتفاع العائد على ال�صندات وانخفا�س اأ�صعار االأ�صهم 

وارتفاع العائد على الودائع.
ومنها  املالية  االأ�صواق  معظم  على  الق�صري  املدى  على  ينعك�س  قد  وهذا 
الذي  للم�صتثمرين  النف�صي  بالعامل  كبري  ب�صكل  الرتباطها  م�صقط  �صوق 
يحدثه تغيري اأ�صعار الفائدة. اأما اأداء ال�صوق على املدى املتو�صط والطويل 
نتائج  وكذلك  الوطني  لالقت�صاد  الكلي  االقت�صاد  مبتغريات  ف�صريتبط 
اأعمال ال�صركات املدرجه اإ�صافة اإىل تاأثري العوامل املحركة لالأ�صواق املاليه 

االقليمية والعاملية.

هنالك حمدودية يف عدد االأدوات املالية املتداولة يف �شوق م�شقط 
ا�شرتاتيجية  هنالك  هل   . االأ�شهم  على  كبري  ب�شكل  ترتكز  وتكاد 
تفعيل  اأدوات  هي  وما  اال�شتثمارية؟  االأدوات  لتنويع  ال�شوق  لدى 

مثل هكذا ا�شرتاتيجيه؟
اإن تنوع االأدوات اال�صتثمارية املتداولة يف اأي �صوق مايل ترتبط مبجموعة 
من املتغريات والعوامل االقت�صادية واملالية واالجتماعية فمثال التو�صع يف 
اأدوات املديونية يتطلب وجود توجه من قبل الدوله و�صركات االأعمال لطرح 
من�صاآت  قبل  من  خا�صة  �صعيف  اليزال  التوجه  وهذا  �صكوك  اأو  �صندات  
اإجراءات  اإىل �صهولة  ال�صبب الرئي�صي يف ذلك يعود  العاملة ولعل  االأعمال 
التعامل  املالية،اأما  االدوات  با�صدار  قيا�صا  امل�صريف  التمويل  على  احل�صول 
بامل�صتقات املاليه فان طبيعة االقت�صاد العماين البل كل االقت�صادات العربية 

واخلليجية غري مهياأة يف الوقت احلايل للتعامل بهذه االأدوات . 
ولكن رغم كل ذلك فاإن الهيئة العامة ل�صوق املال و�صوق م�صقط قد خطيا 
خطوات اإيجابية باجتاه تنويع االأدوات املالية اأبرزها ا�صدار املوؤ�صر ال�صرعي 
ا�صالمية  �صناديق  تاأ�صي�س  من  املالية  الو�صاطة  و�صركات  البنوك  لتمكني 
ب�صناديق  للتعامل  توجه  هنالك  اأن  كما  ا�صالمية  ا�صتثمارية  وحمافظ 

اال�صتثمار املتداولة اإ�صافة اىل انتظار ت�صريع قانون ال�صكوك قريبا لتمكني 
الدولة ومن�صاآت االأعمال من ا�صدار ال�صكوك وبالتايل تهيئة املجال لتداول 

هذه االأدوات يف ال�صوق.

ال�شوق بحاجه اإىل دعم حكومي لتعميقه من خالل 
خ�شخ�شة بع�ش ال�شركات احلكومية

ورفع  ال�شوق  لتعميق  الفاعلة  الو�شائل  اأبرز  ماهي  تقديركم  يف 
اجلهات  م�شاعدة  اإىل  بحاجه  ال�شوق  وهل  فيه؟  التداول  م�شتوى 

احلكومية ذات العالقة لتفعيل مثل هذا االجراء ؟
م�صاهمة  �صركات  تاأ�صي�س  اهمها  من  املال  �صوق  لتعميق  و�صائل  عدة  هناك 
عامه جديدة و زيادة روؤو�س اأموال ال�صركات املدرجة و توجه �صركات القطاع 
اخلا�س للتحول اإىل �صركات م�صاهمه عامه مدرجه و من خالل خ�صخ�صة 

ال�صركات احلكوميه كال اأو جزءا .
ويف هذا اجلانب خطا ال�صوق خطوات عديدة حلث ال�صركات العائلية للتحول 
كليا او جزئيا اىل �صركات م�صاهمه عامه لال�صتفادة من املزايا التي يحققها 
هذا التحول ونظم لهذا الغر�س موؤمترين خالل ال�صنوات الثالثة االأخرية 
اإال اأن ا�صتجابة ال�صركات  الزالت �صعيفة بل ال تكاد تذكر. اأما تعميق ال�صوق 
من خالل تاأ�صي�س �صركات جديدة فال زالت �صعيفة. احلقيقة ال�صوق بحاجه 
اإىل دعم حكومي  لتعميقه من خالل خ�صخ�صة بع�س ال�صركات احلكوميه 
اأن  خا�صة  ال�صوق  لتعميق  الطرق  واأق�صر  اأ�صرع  الو�صيلة  هذه  تكون  ورمبا 
عملية اخل�صخ�صة يف ال�صلطنة الت�صري بخطى �صريعة ، فعدد امل�صاريع التي 
ال�صوق عام 1989 حلد االآن بلغ ثمان �صركات  تاأ�صي�س  مت خ�صخ�صتها منذ 
فقط متثل حوايل 5% فقط من القيمة ال�صوقية لل�صركات املدرجة يف �صوق 
ل�صركة عمانتل  اآخر عملية خ�صخ�صة ح�صلت  واأن  املالية  م�صقط لالأوراق 
على مرحلتني االأوىل يف عام 2005 والثانية يف عام 2014  وخالل الفرتة من 
عام  2005 لغاية2014  مل حت�صل اأي عملية خ�صخ�صة. بالرغم اأن القانون 
توجه  هنالك  اأن  واأعتقد  اخل�صخ�صة  عملية  لتفعيل  �صدر   2004/77 رقم 

لدى احلكومة ممثلة بوزارة املالية خل�صخ�صة بع�س ال�صركات.

رفع ن�شبة االأ�شهم املتاحة للتداول

من  املزيد  لدخول  م�شقط  �شوق  جاذبية  من  نزيد  ان  ميكن  كيف 
امل�شتثمرين املحليني واالجانب مبختلف �شرائحهم؟

لكي تكون ال�صوق جاذبة للم�صتثمرين املحليني واالجانب فيجب ان تتمتع 
املتاحه للتداول لكي  ارتفاع ن�صبة اال�صهم  مبجموعه من اخل�صائ�س منها 
ب�صيوله  ال�صوق  التي يريدها وان يتمتع  الكميه  �صراء  امل�صتثمر من  يتمكن 
ا�صتثماراته ب�صرعة و�صهولة،   وكذلك تنوع  امل�صتثمر من بيع  جيده متكن 
موا�صلة  اأهمية  على  التاأكيد  مع  ال�صوق  يف  املتداولة  اال�صتثمارية  االدوات 
تطور ور�صانة نظام التداول والرقابة الذي ي�صتخدمه ال�صوق.  والعمل على 
الت�صريعية والتنظيمية ب�صفة م�صتمرة ومواكبتها الأف�صل  مراجعة االأطر 

املعايري الدولية وتعزيز كفاءه �صركات الو�صاطة العاملة يف ال�صوق 
وال�صك ان �صوق م�صقط يتمتع بالكثري من اخل�صائ�س اجلاذبة لال�صتثمار 
املحلي واالجنبي ولكنه بحاجة اىل تطوير بع�س اجلوانب خا�صة رفع ن�صبة 
اال�صهم املتاحة للتداول وهذا ميكن ان يتحقق فيما لو مت زيادة روؤو�س اأموال 
ال�صركات املدرجة او ادراج �صركات جديده �صواء عن طريق التاأ�صي�س اجلديد 
او من خالل خ�صخ�صة بع�س ال�صركات احلكومية اأو عن طريق حتول بع�س 

�صركات القطاع اخلا�س اإىل م�صاهمة عامة.
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ال�شغرية  لل�شركات  بور�شة  اأو  �شوق  الإن�شاء  خطه  هناك  هل 
واملتو�شطة .وما هي اأبعاد اتخاذ مثل هذا االجراء على اأداء �شوق 

م�شقط ؟
هنالك جهود حثيثة تبذل من قبل الهيئة العامه ل�صوق املال لتاأ�صي�س مثل 
هذا ال�صوق وبنموذج متقدم من خالل اال�صتعانه بخربات االأ�صواق االأجنبية 
التي �صبقتنا يف هذا املجال، وبالتاأكيد فاإن تاأ�صي�س مثل هذا ال�صوق �صيدعم 
االقت�صاد  دعائم  اأحد  ت�صكل  والتي  واملتو�صطة   ال�صغرية  االأعمال  من�صاآت 

الوطني  وتنميته.

ومقرتح  فكرة  حول  يدور  ملا  امل�شتقبلية  وروؤيتكم  حتليلكم  هو  ما 
طرح ال�شوق للخ�شخ�شة ، واىل اأي حد اأي او مدى و�شل النظر يف 

هذا املو�شوع؟ 
االأ�صواق  معظم  تعمل  التي  النماذج  من  متقدم  منوذج  ال�صوق  خ�صخ�صة  
درجة  رفع  يف  �صي�صاهم  ذلك  حتقيق  اأن  وال�صك  اطارها  يف  العاملية  املالية 
اأن فكرة اخل�صخ�صه التزال يف بداياتها وحالياً قيد املناق�صة  مرونته . اال 

مع اجلهات املعنية.

جاذبية �شوق االأوراق املالية

لال�شتثمارات  جاذبًا  �شوقًا  يعد  املالية  لالأوراق  م�شقط  �شوق  هل 
مقارنة باأ�شواق املنطقة؟ 

ال�صك اأن �صوق م�صقط حقق خطوات جيده يف هذا املجال ولعل اأبرز الدالئل 
على هذا التقدم هو االرتفاع امل�صطرد يف عدد امل�صاهمني ومتو�صط اأحجام 
قد  املجرد  الرقم  بلغة  املنطقه  اأ�صواق  مع  املقارنه  اأن  اإال  ال�صنويه  التداول 

التكون معربة وذلك الختالف احلجم االقت�صادي القت�صاد كل دولة . 

ال�شركات  بع�ش  خل�شخ�شة  احلكومة  مع  تن�شيق  هناك  هل 
اإجراء على تعميق  اأثر مثل هكذا  احلكومية؟ ويف تقديركم ماهو 

ال�شوق ورفع م�شتوى التداول فيه؟
هنالك  املالية  ال�صوؤون  عن  امل�صوؤول  الدوله  وزير  معايل  ت�صريحات  ح�صب 
خطة مربجمة وتوجه لدى الوزارة لتخ�صي�س بع�س ال�صركات وبالتاكيد 

هنالك تن�صيق بني الوزارة والهيئة العامة ل�صوق املال يف هذا املجال.

ال�شريفه االإ�شالميه حديثة الن�شاأة ولكنها تنمو ب�شكل جيد

يف  العاملة  والنوافذ  وامل�شارف  اال�شالمية  لل�شريفة  ميكن  كيف 
اال�شتثمارية  االدوات  تنويع  يف  فاعل  ب�شكل  ت�شاهم  ان  اطارها 

املتداولة يف �شوق م�شقط؟ 
ميكن للبنوك والنوافذ اال�صالميه اأن ت�صاهم ب�صكل فاعل يف تنويع االأدوات 
االأعمال  التوا�صل مع �صركات  ال�صوق من خالل  اال�صتثمارية املطروحة يف 
التو�صع  لتمويل  وا�صتخدام ح�صيلتها  ا�صالمية  ا�صدار �صكوك  وحثها على 
يحتذى  منوذجاً  يعترب  ماليزيا  يف  طبق  الذي  النموذج  ولعل  اأن�صطتها  يف 
يف  امل�صاهمة  اال�صالمية  والنوافذ  للم�صارف  ميكن  كما  املجال،  هذا  يف  به 
حتت  املن�صوية  ال�صركات  الأ�صهم  ا�صتثمارية  حمافظ  خالل  من  التنويع 
املوؤ�صر ال�صرعي اإ�صافة اإىل اإمكانية طرح �صناديق ا�صالمية متداولة واعتقد 
فال�صريفة  امل�صتقبل  يف  التوجه  بهذا  �صت�صري  اال�صالمية  ال�صريفة  اأن 
اال�صالمية يف ال�صلطنة الزالت حديثة الن�صاأة ولكنها تنمو ب�صكل جيد .       

ماهي ر�شالتكم جلمهور امل�شتثمرين؟
باأ�ش�ش  اال�شتثمارية  حمافظهم  بناء  اإىل  امل�شتثمرين  ندعو 
الدورية  ونتائجها  ال�شركات  اأخبار  متابعة  على  تقوم  علمية 
يف  العاملة  بال�شركات  واال�شتعانة  االأ�شا�شية  م�شادرها  من 
ا�شت�شارية  خدمات  بتقدمي  لها  امل�شرح  املالية  االأوراق  جمال 

قبل اتخاذ القرارات اال�شتثمارية.



ات املت�سارعة، تدفعنا اإىل �سرورة الإ�سراع  ة، واملتغيرّ الظروف املو�سوعيرّ
يف انتهاج امل�سالك البديلة التي تف�سي اإىل حتقيق الأهداف املاأمولة 

دون ال�ستناد اإىل حائط النفط الذي اأ�سبح مائال، بل واآيال لل�سقوط ..

مات كبية، ومتتلك نقاط قوة متنوعة بالدنا تتمتع مبقورّ

ال�سراكة، تربز اأهميرّة م�ساهمة القطاع اخلا�ص احليوية يف املرحلة امُلقبلة، 
والتي لبد اأول من تهيئة البيئة الالزمة لتعظيم مردود هذه ال�سراكة

ة تعميق دور �سوق م�سقط لالأوراق املالية، ليقوم  اأهميرّ
متويل  اإىل  امل�ساربات  يتجاوز  الذي  املاأمول  بدوره 
امل�ساريع وتاأ�سي�ص �سركات م�ساهمة عامة قادرة على تنفيذ 

ة. ة والإقليميرّ اأهداف التنمية، وجذب ال�ستثمارات املحليرّ

حامت الطائي
مدير عام ورئي�س حترير جريدة الروؤية

قطاعات واعدة لمرحلة جديدة
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ا�صتمرار الرتاجع وب�صورة دراماتيكية يف اأ�صعار النفط، يجربنا على التناول 
املتكرر لهذا امللف، لتاأثريه املُبا�صر على كافة اجلوانب احلياتية، هذا عدا عن 

كونه اأ�صبح احلديث احلا�صر دوًما يف كل جمل�س وحمفل..
وينبغي بداية يف تعاملنا مع هذه االأزمة، عدم االن�صياق وراء املقوالت التي 
تنق�صع" ..  ما  �صرعان  �صيف  "�صحابة  كونها  تعدو  ال  االأزمة  اأّن  اإىل  تروج 
اإىل معدالتها الطبيعّية التي كانت  اأن االأ�صعار �صتعود  اأو اال�صت�صالم لوهم 
اأن نخطط  عليها قبل تدهورها االأخري.. بل على النقي�س من ذلك علينا 
اآخذين يف االعتبار اأّن ليل هذه االأزمة �صيطول، ولن ينجلي بال�صرعة التي 

ناأملها..
اإّن االأ�صباب التي اأدت اإىل االنهيار احلايل الأ�صعار النفط، عميقة وحادة وال 
ال�صر�صة  فاملناف�صة  اأ�صهر..  غ�صون  يف  حتى  اأو  وليلة  يوم  بني  حلها  ميكن 
بني املنتجني لال�صتحواذ على اأكرب ح�صة ممكنة من ال�صوق توؤدي بهم اإىل 
زيادة االإنتاج، وينتج عنه حتمًيا تخمة املعرو�س التي ترتنح حتت تاأثرياتها 

ال�صلبية اأ�صواق النفط العاملية..
ومما يوؤ�صف له، اأّن اجلهة املنوط بها تنظيم االإنتاج واحلفاظ على التوازن 
االإنتاج؛  لزيادة  اللحظّية  املغريات  وراء  ان�صاقت  والطلب،  العر�س  بني 
لتجد نف�صها اأ�صرية فو�صى االإنتاج بتاأثري اأجندات �صيا�صّية، وكل هذا عّمق 
باتت  وب�صورة  اال�صرتاتيجية  ال�صلعة  لهذه  ال�صعري  املُنحنى  يف  االنحدار 

ُتهدد اقت�صادات جميع الدول املُ�صدرة للنفط بالركود والتاأزم..
علينا اأن نعي جّيًدا اأّنه - ووفًقا ملا توؤكده الدرا�صات واملوؤ�صرات - فاإّن الع�صر 
الذهبي للنفط قد وىّل ولن يعود - على االأقل يف املدى املنظور- وبناء على 
ذلك علينا العمل على التكّيف مع الواقع اجلديد، واإعادة ترتيب اأولوّياتنا 
مبا يحفظ للوطن اإجنازاته وللمواطن احلياة الكرمية، وي�صمن ا�صتمرارية 
امل�صار التنموي.. خا�صة ونحن على اأعتاب مرحلة تخطيطّية جديدة تتمثل 
امل�صتقبلّية  الروؤية  م�صارف  على  اأننا  كما  التا�صعة،  اخلم�صّية  اخلطة  يف 

اجلديدة "عمان 2040"..
�صرورة  اإىل  تدفعنا  املت�صارعة،  واملتغرّيات  املو�صوعّية،  الظروف  هذه  اإّن 
االإ�صراع يف انتهاج امل�صالك البديلة التي تف�صي اإىل حتقيق االأهداف املاأمولة 

دون اال�صتناد اإىل حائط النفط الذي اأ�صبح مائال، بل واآيال لل�صقوط ..
ومفردات  فكًرا،  تتطلب  اجلديدة  املرحلة  اأّن  على  اثنان،  يختلف  وال 
جديدة قادرة على حتقيق �صعار: "اقت�صاد قوي بال نفط"، واأول متطلبات 
انخراطنا يف هذه املرحلة هو التخّلي عن الروح االنهزامّية التي بدت تطغى 
على  بالدنا  اأّن  اإليك  يخال  ت�صمعها  عندما  والتي  البع�س،  خطابات  على 
�صفري هاوية..! وهذا قطًعا يجايف الواقع، وي�صادم احلقيقة؛ فعمان كانت 
لقيادتنا  ويحمد  ن�صوبه..  وحتى  اأ�صعاره  تدهور  بعد  و�صتظل  النفط  قبل 
اأ�صا�صّية  ببنى  جُمهزة  وع�صرّية  حديثة  دولة  اأركان  اأر�صت  اأّنها  الر�صيدة 
اأّن بالدنا  اقت�صادية، هذا عدا عن  اأية م�صتجدات  التعامل مع  متكنها من 
اال�صتقرار   : منها  متنوعة؛  قوة  نقاط  ومتتلك  كبرية،  مبقّومات  تتمتع 
اال�صرتاتيجي..  واملوقع  التاريخ،  وعراقة  القيادة،  وحكمة  ال�صيا�صي، 
وا�صتثمارها  عليها،  البناء  ينبغي  التي  االقت�صادية  املقّومات  من  وغريها 
متنّوع  اقت�صاد  اإىل  الواحدة  ال�صلعة  اقت�صاد  لتجاوز  االأمثل؛  اال�صتثمار 
التي حددتها اخلطة اخلم�صّية  الواعدة  ومتني. ومنها القطاعات اخلم�صة 
ال�صمكّية،  والرثوة  والتعدين  واللوج�صتّية،  وال�صياحة،  ال�صناعة،  التا�صعة: 

وهي قطاعات ت�صكل بديال اأكرث ثراًء وا�صتدامة من ثروة النفط النا�صبة 
واخلا�صعة يف ت�صعريها لعوامل خارجّية..

اجلديدة؛  املرحلة  عناوين  اأهم  التنويع  يبقى  املعطيات  هذه  ظلَّ  ويف  اإذا.. 
التي تعد مرحلة ت�صافر اجلهود بني احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع 
املدين واملواطن الواعي باأهمية دوره يف دولة املوؤ�ص�صات والقانون، وتتطلب 
تفعيل ال�صراكات؛ من منطلق اأّن التنمية م�صوؤوليتنا جميًعا ك�صركاء يف هذا 

الوطن ولي�س م�صوؤولية احلكومة وحدها.
وعند احلديث عن ال�صراكة، تربز اأهمّية م�صاهمة القطاع اخلا�س احليوية 
يف املرحلة املُقبلة، والتي البد اأوال من تهيئة البيئة الالزمة لتعظيم مردود 
وهذه  منّوها  وحتفيز  لالأعمال،  جاذبة  بيئة  خلق  عرب  ال�صراكة؛  هذه 
ونتمّنى  االأمر،  هذا  عن  وتكرر  احلديث  طال  ولقد  احلكومة..  م�صوؤولية 
االآليات  واإيجاد  العمل  ببيئة  املُرتبطة  القوانني  حتديث  عرب  ُيح�صم  اأن 
الكفيلة بتحفيز اال�صتثمار جلذب اال�صتثمارات، والدخول يف �صراكات تنع�س 

االقت�صاد وتدعم تطويره وت�صهم يف خلق فر�س وظيفية الأبنائنا.
اال�صتثمار  جذب  يف  ي�صهم  اأن  �صاأنه  من  لالأعمال  املُحفزة  البيئة  خلق  اإّن 
االأجنبي للبالد، وهو اأمر نحن يف حاجة ما�ّصة اإليه خا�صة يف الوقت الراهن 
الكثري  اإىل  الذي يحتاج  االأمر  النفط..  اأ�صعار  وم�صتقبال لتعوي�س تراجع 

من اجُلهد املهني الذي يقوم على منهج وا�صح وهدف حمدد ميكن قيا�صه.
اأهمّية تعميق دور �صوق م�صقط لالأوراق  اإىل  االإ�صارة  ا البد من  اأي�صً وهنا، 
امل�صاريع  متويل  اإىل  امل�صاربات  يتجاوز  الذي  املاأمول  بدوره  ليقوم  املالية، 
التنمية، وجذب  اأهداف  تنفيذ  قادرة على  �صركات م�صاهمة عامة  وتاأ�صي�س 

اال�صتثمارات املحلّية واالإقليمّية.
ومن مقت�صيات العبور االآمن لتحديات املرحلة اجلديدة؛ الرتكيز على بناء 
جودته  وتعزيز  التعليم،  يف  التو�ّصع  نهج  يف  اال�صتمرار  طريق  عن  االإن�صان 
ونوعّيته، الأّنه يعول كثرًيا يف املرحلة اجلديدة على االإن�صان ليكون مرتكًزا 
لالقت�صاد املعريف، والقادر على مواجهة التحديات، والنهو�س بدوره كعن�صر 

منتج ومتمّكن من اأدوات الع�صر والتقنية..
ومن متطلبات التعامل الواعي مع املرحلة كذلك؛ الروؤية ال�صاملة للم�صهد 
االقت�صادي وبكافة تفا�صيله، والتي ال تقت�صر على النظر اإىل عجز املوازنة 
- كما يحاول اأن ي�صّورها البع�س - خا�صة مع ترقب اإعالن املوازنة العامة 
للدولة للعام اجلديد، بل ينبغي ا�صت�صحاب الفر�س التي ميكن ا�صتغاللها 
اإىل فائ�س، وتنقذ االقت�صاد الوطني من  يف اقت�صادنا، لتحول هذا العجز 
قب�صة ال�صلعة الواحدة.. ويفوت على الكثريين اأّن االهتمام يجب اأن ين�صب 
- وب�صكل كبري- على تطوير االقت�صاد والقطاعات غري النفطّية، واخلطط 

واالآلّيات التي ميكنها اأن تدعم ذلك.
ما طرحته اآنفا، جمرد راأي يف الواقع الذي ترتب على التدهور الكبري الأ�صعار 
النفط ملقيا بظالله القامتة على جممل االأو�صاع االقت�صادية لبالدنا، وهو 
راأي ياأتي يف �صياق ما حتتاجه املرحلة من ع�صف ذهني ملختلف فئات و�صرائح 
املجتمع يف اإطار حوار معّمق لتعزيز اخلطاب االقت�صادي، باعتبار اأّن ت�صافر 

اجلهود اأمر اأ�صا�صي لتجاوز تداعيات هذه املرحلة ال�صعبة.
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من اأين تاأتي العوائد ؟
اأف�صل ل�صيا�صة توزيع االأرباح املثلى دعونا نبداأ من خالل حتديد  اأجل فهم  من 
اأن  امل�صتثمرين  معظم  ويدرك  االأ�صهم،  عوائد  اإجمايل  يف  ت�صاهم  التي  العوامل 
والعائد  االأ�صهم  اأرباح  توزيعات  وهما:  م�صدرين  من  تاأتي   االإجمالية  العوائد 
الراأ�صمايل الناجت عن تغري قيمة ال�صهم. ولكن هناك تفاعل بني االثنني االأمر 
الذي يحتاج اإىل مزيد من الفهم واال�صتيعاب من اأجل اتخاذ قرارات ا�صتثمارية 

اأف�صل.

جزئي،  كتوزيع  املحققة  االأرباح  من  ن�صبة  توزيع  اإىل  ال�صركات  تلجاأ  ما  وعادة 
كزيادة  املايل  املركز  بيان  يف  املحتجزة  االأرباح  خانة  يف  املتبقي  الر�صيد  وينعك�س 
يف حقوق امل�صاهمني. وبالتايل فاإنه من ناحية نظرية كلما كانت ن�صبة التوزيعات 
اأقل فاإن هذا �صي�صاهم يف توفر حجم اأكرب من راأ�س املال لالإدارة لال�صتثمار. ولو 
مت توظيف وا�صتثمار الزيادة االإ�صافية يف راأ�س املال ب�صورة عقالنية �صيتم حتقيق 
اأرباح اأكرب يف امل�صتقبل مما يوؤدي اإىل تنامي ثروة امل�صاهمني اإىل القدر الذي ميكن 
ال�صركة من تقدمي توزيعات اأكرب يف املدى املنظور. وهذا االمر يبدو جيدا ب�صورة 
يوؤدي  ال  املحتجزة  االأرباح  تعزيز  اأن  التطبيقية  الدرا�صات  اأثبتت  ولكن  نظرية. 
تلقائيا اإىل زيادة االأرباح وبالتايل التوزيعات، ما مل تتوافر جمموعة من العوامل 

والظروف التي تعزز هذا االأمر.
وهناك عدد من الدرا�صات العملية التي الحظت وجود عالقة خطية طردية بني 
تتبع  التي  �صنوات  للع�صر  املرتفعة  احلقيقية  والعوائد  املرتفعة  التوزيعات  ن�صب 
Arnott & Asness )جملة املحلل  تلك التوزيعات  ومن هذه الدرا�صات  
املايل 2003 ، 59:1(  ،[vhsm  Zhou & Ruland )جملة حتليل مايل 
62،2006( اإىل ا�صتنتاج مماثل. لهذا فاإنه يبدو من البديهي من الناحية النظرية 
ماذا  ولكن  مرتفعة،  التوزيعات  ن�صبة  تكون  اأن  مرتفعة  عوائد  حتقيق  حالة  يف 

ميكن اأن يحدث يف الواقع العملي؟ 
يف الواقع اإن �صيا�صة توزيع االأرباح تعترب اأكرث �صيوعا كاأداة لتوزيع الرثوة منها 
اأمر يغيب عن معظم امل�صتثمرين، والأن �صيا�صة توزيع  كاأداة خللق الرثوة، وهذا 
املت�صددين  فاإن  املت�صاربة  العوامل  التاأثر بعدد من  اإمكانية  االأرباح تنطوي على 
ي�صرون على �صرورة اأخذها يف االعتبار كاأداة من اأجل "تعظيم ثروة امل�صاهمني" 

ا�صتناداً اإىل اخللفيات والتجارب ال�صابقة مع مراعاة ما يلي:
على  اإمرباطورية"  "بناء  ي�صمى  مبا  االأحيان  بع�س  يف  االإدارات  ُتتهم  قد   •
ال�صركة  اإ�صتثمارات  لت�صخيم  ال�صعي  خالل  من  امل�صاهمني،  م�صلحة  ح�صاب 
لديها  يرتاكم  بحيث  توزيعها  من  بدال  باالأرباح  االحتفاظ  يتم  حيث  واأ�صولها 
 Benراأ�س املال لغر�س ا�صتهداف عمليات اال�صتثمار يف الفر�س املحتملة. واأ�صار
Graham  اإىل اأن هذا يندرج حتت مفهوم "تعظيم ال�صخ�صية الإدارة ال�صركة" 
عمليات  اإجراء  مت  اإذا  ولكن  �صليمة.  ب�صورة  مت  اإذا  جيداً  االأمر  هذا  يكون  وقد 
املنخف�صة على  العوائد  فاإن  العادلة(  القيمة  )اأعلى من  باأ�صعار مرتفعة  ال�صراء 

راأ�س املال �صتوؤثر �صلباً على تراكم ثروة امل�صاهمني.
توزيعات  خف�س  لعدم  االإدارات  ميل  االأرباح  توزيع  �صيا�صة  على  يوؤثر  ومما   •
انخفا�س  اأن  من  خوفهم  يتمثل  حيث  منخف�صة.  االأرباح  تكون  عندما  االأرباح 
احلايل  ال�صركة  باأداء  يتعلق  فيما  لل�صوق  �صلبية  اإ�صارة  تر�صل  �صوف  التوزيعات 
هناك  ثابتة،  توزيعات  على  احلفاظ  اأجل  من  ولذلك  امل�صتقبلية.  وتوقعاتها 
توجه لزيادة ن�صبة التوزيعات عند انخفا�س االأرباح، وهذا يحدث عادة يف فرتات 
اأرباح  يف  زيادة  حتدث  االقت�صاد  تعايف  ومع  االقت�صادية.  الدورة  من  الرتاجع 

ال�صركات وتتعزز قدرتها على دفع توزيعات اأعلى. 
يفوق  عائد  مبعدل  املحتجزة  االأرباح  ت�صتثمر  اأن  ميكن  ال  االإدارة  كانت  اإذا   •
م�صلحة  يف  هو  االأرباح  كامل  توزيع  فاإن  اأنف�صهم  امل�صاهمني  يحققه  قد  ما 
امل�صاهمني. ومع هذا فاإن توزيع اأرباح عالية قد ال يكون موؤ�صرا على اأن ال�صركة 
ناجحة، بل قد تعك�س اأن االإدارة لي�س لديها اأي خيارات منا�صبة ال�صتثمار الزيادة 

يف راأ�س املال.
اإذا  اأرباح يف م�صلحة امل�صاهمني. وذلك  اأوقات يكون فيها عدم توزيع اأي  • هناك 
اأعلى  كانت االإدارة لديها القدرة على ا�صتثمار راأ�س املال اجلديد مبعدالت عائد 
خالل  من  الرثوة  تعظيم  فيتم  اتلم�صاهم،  اأو  امل�صتثمر  من  املطلوب  العائد  من 
الرئي�صي  ال�صبب  هو  وهذا  ا�صتثمارها.  واإعادة  ال�صركة  داخل  باالأرباح  االحتفاظ 

الذي جعل Buffett يختار عدم دفع �صركة Berkshire  لتوزيعات اأرباح.
يف  يكمن  االأرباح  توزيع  �صيا�صة  يف  الت�صويه  من  مزيد  حدوث  احتمال  اإن   •
مكافاأة  كانت  فاإذا  االإدارة.  مكافاأة  اأ�صكال  من  ك�صكل  االأ�صهم  خيارات  ا�صتخدام 
االإدارة مرتبطة بزيادة يف �صعر �صهم ال�صركة �صيكون هناك حافز لهم لالحتفاظ 

عو�ش بن حممد بن فرج باخمالف 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة عمان 

واالإمارات لالإ�صتثمار القاب�صة

اأهمية �سيا�سة توزيع الأرباح يف 
العملية ال�ستثمارية

يف عام 1938 و�شع  John Burr Williams ا�شمه على خارطة اال�شتثمار مع �شدور كتابه الكال�شيكي "نظرية القيمة اال�شتثمارية". ويف حني مل يكن 
هو اأول من و�شع هذا املفهوم ، اإال  اأنه و�شح اأن قيمة ال�شهم تتم بتحديد القيمة املخ�شومة من االأرباح امل�شتقبلية املتوقعة. وال�شوؤال املطروح هنا اإذا كان هذا 

املفهوم �شحيحًا .. فلماذا تكون تقييمات ال�شركات التي ال تقوم بتوزيع ارباح او توزع اأرباح منخف�شة مرتفعة؟.
واإذا كان حتديد القيمة يتم بوا�شطة التوزيعات، فلماذا جند اأن  Warren Buffett ، الرئي�ش التنفيذي ل�شركة  Berkshire Hathaway ، قام بتوزيع اأرباح 
  Berkshire ملرة واحدة فقط للم�شاهمني خالل فرتة اإدارته لهذه ال�شركة االأمريكية والتي دامت 46 عاما ؟ ، مع العلم اأن هذه الفرتة �شهدت زيادة �شعر �شهم
)6،000( �شعف. وباملقابل ملاذا انخف�ش �شعر �شهم  كثري من ال�شركات التي متنح توزيعات للم�شاهمني اأو تكون ن�شبة الزيادة يف القيمة اأقل من ال�شركات التي قد ال 
متنح توزيعات؟. على �شبيل املثال ملاذا جند اأن �شعر �شهم �شركة  Telstar  انخف�ش بن�شبة 70% خالل الفرتة املا�شية وهي من اأف�شل ال�شركات من حيث التوزيعات.

لهذا من ال�شروري بذل املزيد من اجلهود لتحديد ا�شاليب مبتكرة لتقييم واختيار االأ�شهم بداًل من جمرد مالحقة توزيعات االأرباح. حيث ان بع�ش الق�شايا 
املحيطة ب�شيا�شة توزيع االأرباح ال تاأخذ حقها من التقييم والتحليل و�شيتم مناق�شة اأثرها على خلق وتعظيم ثروة امل�شاهمني يف هذه املقالة.
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باالأرباح بدال من توزيعها. وهذا قد يتعار�س مع م�صالح امل�صاهمني وخا�صة اإذا مت 
ا�صتثمار االأرباح املحتجزة مبعدالت عائد منخف�صة.

كثري  يف  املالية  احل�صابات  يف  يظهر  كما  ال�صرائب  بعد  الربح  �صايف  يعد  • ال 
املحا�صبية.  الدورة  امل�صاهمني على مدى  يك�صبه  ملا  انعكا�صا حقيقيا  االأحيان  من 
وعلى الرغم من هذا فاإنه ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف معادالت تقييم ال�صركات 
وحتليل الن�صب املالية على اأ�صا�س القيمة، ويف الواقع فاإن معظم املقاالت والكتابات 
املتعلقة بالتقييم تروج ا�صتخدامه. ولكن املقيا�س االأكرث مالءمة للربح هو الذي 
يبقى بعد خ�صم النفقات الالزمة للحفاظ على مكانة ال�صركة التناف�صية واالنتاج 
االقت�صادي. اإن احل�صابات ال توفر هذا ال�صكل من الربح وبالتايل فاإن امل�صتثمر اأو 
املحلل يحتاج حل�صاب ذلك. وعلى �صبيل املثال فاإن م�صروف االإهالك بدال من اأن 
يعك�س نفقات راأ�س املال الالزمة للحفاظ على ال�صالمة االقت�صادية والتناف�صية 
ح�صاب  ويتم  املحا�صبية.  املعايري  حتدده  الذي  ال�صكل  على  اإظهاره  يتم  لل�صركة 
اال�صتهالك عن طريق تطبيق معدالت اال�صتهالك املحددة للمعدات الراأ�صمالية 
تكلفة  من  يقلل  ما  عادة  وهذا  اال�صلية.  التكلفة  ا�صا�س  على  ت�صجيلها  مت  التي 
امل�صتحق  احلقيقي  الربح  يعظم  �صوف  املحا�صبي  الربح  فاإن  وبالتايل  ا�صتبدالها 
لكنها  االقت�صادي  باملعنى  الوراء  اإىل  ت�صري  ما قد  �صركة  فاإن  للمالكني. وكمثال 
مع ذلك حتقق اأرباحاً حما�صبية. ولهذا فاإنه ينبغي يف �صيا�صة توزيع االأرباح عدم 
االأخذ يف االإعتبار �صايف الربح بعد خ�صم ال�صريبة فقط )الربح املحا�صبي(. بل 
ان تدفعه مع احلفاظ على �صالمتها  لل�صركة  النظر اىل ما ميكن  من االف�صل 

االقت�صادية والتناف�صية.
االعتبارات ال�شريبية

االأرباح  وتوزيعات  ال�صركات  اأرباح  ال�صريبي على  االزدواج  فاإن  االأحيان  بع�س  يف 
للم�صاهمني قد يحد من رغبة امل�صاهمني يف احل�صول على التوزيعات. ومن املثري 
للتوزيعات  امل�صاهمني يعربون عن تف�صيلهم  العديد من  اأن  اأننا جند  لالهتمام 
مزدوجة  ل�صريبة  التوزيعات  تلك  خ�صوع  باالإعتبار  االأخذ  دون  للدخل  كم�صدر 
من  اأنه  حني  يف  امل�صتلمة.  التوزيعات  م�صتوى  وعلى  ال�صركة  اأرباح  م�صتوى  على 
االأرباح  على  �صريبة  هناك  يوجد  ال  التي  الدول  بع�س  يف  امل�صاهمني  م�صلحة 
الراأ�صمالية اأن تكون التوزيعات يف حدها االأدنى. خا�صة اإذا مت االحتفاظ باالأرباح 
اإ�صافية عالية من العائد  اإدارة قادرة على حتقيق معدالت  وا�صتثمارها من قبل 
على حقوق امل�صاهمني بحيث تكون املكا�صب الراأ�صمالية املحتملة تفوق كثريا عائد 
توزيع االأرباح. خا�صة واأن خيار بيع االأ�صهم منوط بامل�صاهمني مما ميكنهم من 

اإختيار التوقيت املنا�صب لبيع االأ�صهم لتحقيق اأف�صل عائد راأ�صمايل.

حمددات اإختيار اأ�شهم املحفظة 
قد  االأرباح  توزيع  ا�صرتاتيجيات  على  فقط  باالإعتماد  املحفظة  اأ�صهم  اختيار  اإن 
يف  حادة  تقلبات  ت�صهد  قد  التي  املتقلبة  االإقت�صادية  الظروف  يف  اأهدافه  يحقق 
اأن عوائد االأ�صهم ال ت�صتند على منو االأرباح وحدها، واإمنا  اأ�صعار االأ�صهم، حيث 
على التوقعات امل�صتقبلية لنمو االأرباح فعندما تكون نظرة امل�صتثمرين مت�صائمة 
مما  منخف�صة  �صتكون  االأ�صهم  تقييمات  فاإن  االإقت�صادي  الك�صاد  ظروف  ب�صبب 
حتقيق  باإمكانية  امل�صتثمرون  يحظى  وهكذا  مرتفع.  توزيعات  عائد  عنه  ينتج 
الذي  الوقت  خالل  عالية  اأرباح  توزيعات  عن  ف�صال  قوية،  راأ�صمالية  مكا�صب 
اإىل  ينظر  اأن  ينبغي  وعياً  االأكرث  امل�صتثمر  فاإن  ولهذا  باالأ�صهم.  فيه  يحتفظون 
اأبعد من عملية اختيار ت�صتند فقط على توزيعات االأرباح. وللبحث عن ال�صركات 
القادرة على تقدمي توزيعات اأرباح قوية وموثوق بها ومتنامية يجب النظر اإىل 

ال�صركات التي حتظى مبا يلي:
- �صركات ذات قاعدة اأعمال قوية.

- انخفا�س الديون واآفاق اأعمال جتارية جيدة.
- �صيطرة على اأ�صعار املنتجات واخلدمات التي تقدمها.

- تاريخ من االأرباح باأرقام مزدوجة لنمو ال�صهم.

- عوائد عالية با�صتمرار على حقوق امل�صاهمني )> %15).
وقدرتها على  ال�صركة  التي حتققها  االأرباح  تن�صجم مع  االأرباح  توزيع  �صيا�صة   -

التو�صع والنمو.
- تزايد القيمة الدفرتية

وجتنب ال�صركات التي:
- تقرت�س لدفع التوزيعات.

�صالمتها  على  للحفاظ  اجلديد  املال  لراأ�س  وم�صتمرة  كبرية  لديها متطلبات   -
االقت�صادية. 

وتذّكر اأن هناك العديد من ال�صركات املمتازة التي ال تقوم بتوزيعات عالية. ولكن 
يجب التاأكد من اأن االإدارة م�صتمرة يف ا�صتثمار االأرباح املحتجزة مبعدالت عائد 

متنامية.

ويف اخلتام فان النظريات احلديثة ل�شيا�شة التوزيعات الر�شيدة توؤكد 
على الثوابت التالية:

ارتفاع  نتيجة  الراأ�صمايل  العائد  خالل  من  يقا�س  اال�صتثمار  عائد  اأن   •
منح  فان  االأحيان  اأغلب  ويف  التوزيعات،  وعائد  ال�صركة  الأ�صهم  ال�صوقية  القيمة 
التوزيعات يحد من اإرتفاع قيمة االأ�صهم بعد احل�صول على هذه التوزيعات نتيجة 

اإنخفا�س راأ�س املال املتاح لال�صتثمار.
اأثر  له  كان  وان  منتظم  ب�صكل  املنحة  اأ�صهم  اأو  النقدية  التوزيعات  منح  اأن   •
يوؤ�ص�س  ال  لكنه  لل�صركة  املايل  باالأداء  وثقتهم  امل�صتثمرين  �صلوك  على  ايجابي 

لقاعدة منو م�صتقبلية لل�صركة عند توفر الفر�س اجليدة لال�صتثمار.
اأهم  من  تعترب  النمو  وفر�س  التو�صعية  وخططها  ال�صركة  ن�صاط  طبيعة  • اأن 
ال�صركات  اأن  جند  حيث  االأرباح،  توزيع  �صيا�صة  يخ�س  فيما  القرار  حمددات 
اأرباح  حتقق  التي  اخلدمية  وال�صركات  واالنتاج  الت�صنيع  جمال  يف  العاملة 
واملناف�صة  االأ�صواق  حمدودية  ب�صبب  تو�صعية  خطة  لديها  ولي�س  جيدة  تراكمية 
يف�صل اأن تكون فيها ن�صبة التوزيعات من االأرباح عالية دون التاأثري على مقدرتها 
�صركات  اأن  حني  يف  وجدت.  ان  املتاحة  الفر�س  من  واال�صتفادة  اال�صتمرار  على 
اال�صتثمار والتي تعنى بايجاد وتطوير الفر�س اال�صتثمارية الواعدة واال�صتحواذ 
على فر�س ا�صتثمارية مل�صروعات قائمة بهدف النمو وخلق التنمية  فاإن �صيا�صة 
التوزيعات يجب اأن تكون متوازنة ومن�صجمة مع اأهداف النمو املر�صومة لل�صركة 

وفق ا�صرتاتيجيتها وروؤيتها.
العادة  تاريخياً-  -واملثبت  املحتمل  العائد  كان  اذا  فانه  االأحوال  جميع  ويف   •
فانه  للم�صتثمرين  املتاح  العائد  متو�صط  من  اأف�صل  املرتاكمة  االأرباح  ا�صتثمار 
يف�صل اأن تكون التوزيعات للم�صاهمني يف حدها االأدنى لتمكني ال�صركة من اإعادة 
ا�صتثمار العوائد املحققة نيابة عنهم لتعظيم ثروتهم من خالل زيادة قيمة حقوق 

امل�صاهمني.
ال�صرائب  خالل  من  ال�صريبة  ازدواجية  مو�صوع  باالعتبار  االأخذ  يجب  • كما 
النقدية  التوزيعات  على  املفرو�صة  وال�صريبة  ال�صركات  اأرباح  على  املفرو�صة 

للم�صاهمني واأثرها ال�صلبي عند ح�صاب العائد على اال�صتثمار.
تخفي�س  اأو  االقرتا�س  طريق  عن  اما  يتم  النقدية  التوزيعات  متويل  ان   •
االأمر  لهذا  الدفرتي  االأثر  فان  احلالتني  كال  ويف  امل�صاهمني  حقوق  قيمة  يف 
يح�صن  ال  قد  امل�صتلمة  النقدية  التوزيعات  قيمة  اأن  اىل  ا�صافة  �صالباً،  �صيكون 
اعادة ا�صتثمارها بنف�س العوائد املحققة، واذا كانت احلاجة ال�صتخدام التوزيعات 
النقدية ل�صرفها يف النفقات املختلفة للم�صاهمني فانه ميكن للم�صاهم بيع جزء 

اأو كامل االأ�صهم اململوكة واال�صتفادة من العائد الراأ�صمايل املحقق.        
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نـــوافــذ رئي�س العمليات 
 �صركة املها للخدمات املالية �س.م.م

الهادي اأحمد علي

اإنه الثامن ع�شر من نوفمرب حني كانت مدينة �شاللة ، حا�شرة حمافظة ظفار على موعٍد مع بزوغ جنٍم �شي�شئ  اإنه الفجر ال�شادق ،  اأجل 
بنوره االآفاق ، كيف ال ، و يف هذا اليوم امليمون كان ميالد باين نه�شة عمان املباركة ، وحادي الركب الذي �شخر له اهلل اأن ينال ُعرى املجد 
فلم يتوانى يف اأن ي�شجل اإ�شم وطنه يف دفاتر الوجود باأحرف جريئٍة ، فهنيئًا ل�شالله ، ومن قبلها هنيئًا لعمان ، ولكل اإن�شان عا�ش على اأر�شها.

الفجر، النه�سة ، الإطاللة ، والعودة " كلمات لي�ست كالكلمات"، كلمات لها يف عمان مو�سيقاها 
و معانيها اخلا�سة ، هي اإن �سئت جنوم ومنارات و نوافذ م�سيئة يف دروب املجد يف عمان ، ويف 

ذاكرة �سعبها جيالً بعد جيل.  

اأبى نوفمرب العظيم اإال اأن يخلد يومًا اآخر من اأيامه الزاهرات ، اإنه اخلام�ش من نوفمرب حني اأطل �شاحب اجلاللة على �شعبه عرب 
�شا�شات التلفاز يف كلمة ق�شريٍة يف حروفها ، كبريٍة يف معانيها ، الم�شت قلوب واأفئدة اجلميع ، ظهر القائد ليهنئ �شعبه بعيدهم الوطني 
اأن يكون  القدير  العلي  اإرادة اهلل  اإقت�شت  العام  ، ففي هذا  املباركة  نه�شتها  الرابع واالأربعني مل�شرية  والبالد تتهياأ لالإحتفال بالعيد 
جاللته خارج وطنه ، ولكنه ال ي�شعر حفظه اهلل اأنه بعيدًا عن �شعبه ، فاأبى اإال اأن ي�شاركهم فرحتهم الوطنية ، وليطمئنهم على �شحته 
و ي�شكرهم على م�شاعرهم ال�شادقة ودعواتهم الطيبة ، قائد بهذا ال�شمو والروح االأبوية ي�شكر عامة النا�ش من اأفراد ال�شعب ، فال 

غرو اإن اأحّبه النا�ش ودعوا اهلل خمل�شني باأن مين عليه بال�شحة والعافية والربكة يف العمر املديد. 

يف الثالث والع�شرين من يوليو املجيد اإنطلق عرب اأثري االإذاعة العمانية �شوٌت جهرٌي �شتذكره عمان واأهلها كثريًا ، و�شيحفظه ال�شبيان 
، هذا  واآذانهم معًا  النا�ش بقلوبهم  ، �شوٌت اإخرتق احلجب وال�شدور ف�شمعه  ، و�شيتوارثه االأحفاد عامًا بعد عام  وال�شبايا وال�شباب 
�شوٌت يقول "اأيها ال�شعب" هذه لغة جديدة اإنطلقت ، ومفردات جديدة �شت�شاف لقامو�ش املعاين ، لغٌة مل ياألفها النا�ش يف ذلك الزمان 
، ولكنهم �شعروا بحروفها ت�شري يف دمائهم واأرواحهم ، اإنه اخلطاب ال�شامي االأول الذي اإنطلق من القائد لُيذِكر �شعبه مبا�شيهم التليد 
، وتاريخهم املجيد ، حاثًا اإياهم على النهو�ش قائاًل " اأيها ال�شعب عليكم بالعمل معي بكل اإخال�ٍش وتفاٍن من اأجل غٍد اأف�شل " ف�شدق 
وعده ، ونحن على ذلك من ال�شاهدين. فبداأت م�شرية  النه�شة التي نراها اليوم يف كل تفا�شيل احلياة ، ولكن قبل ذلك كان قد دعا 
�شعبه وبني وطنه للتاآخي ونبذ اأ�شباب الفرقة واخلالف ليكونوا يدًا واحدة من اأجل عمان ، فقام حفظه اهلل باإطالق م�شاحلة وطنية 
�شاملة ، كان لها بالغ االأثر والتاأثري يف اإلتفاف ال�شعب حول جاللته ، وتلبية دعوته للعمل حتت قيادته احلكيمة من اأجل غٍد م�شرق 
لالأجيال ، ولبناء نه�شة عمان التي ال تخطئها العني اليوم ، فحارب ثالوث الفقر واجلهل واملر�ش ، واأر�شى دعائم احلكم الر�شيد ودولة 
املوؤ�ش�شات الع�شرية ، وحكم ال�شورى ، و�شيا�شة عدم التبعية والبعد عن التدخل يف �شوؤون الغري ، وفوق ذلك خلق برملانات مفتوحة 
على اإمتداد الوطن متثلت يف جوالت جاللته ال�شاميه متفقدًا مواطنيه يف قراهم وبواديهم ، م�شتمعًا لهمومهم واأ�شواقهم بدون و�شطاء 
يف حديث القلب للقلب ، حقيقة اإن احلروف ال ت�شتطيع اأن تقول كل ما يعتمل يف النف�ش ، وما ي�شري على االأر�ش من اإجنازات قامت من 
العدم حتكي عظمة القيادة التي اأدركت دورها التاريخي منذ اأول خطاب ، فكتب التاريخ يف �شجالته اخلالده اإ�شم �شاحب اجلاللة 
ال�شلطان قابو�ش ، اإ�شمًا وَعلمًا را�شخًا ، اإخت�شه اهلل ب�شنع االأجماد ، وبفعل اخلري لوطنه ولالإن�شانية جمعاء ، وتلك هي �شرية امللوك 

العظماء كما ينبغي ل�شرية العظماء اأن تكون. 

النه�ضة

الفجر 

الإطاللة
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وهذا يوم اآخر، الثالث والع�شرون من مار�ش ، يوم مهيب يحجز مقعده وثريًا يف الذاكرة العمانية ، يوم تاأكد فيه لكل من وطاأ هذه 
االر�ش ال�شمراء باأن الرجاءات مل تخيب ، وباأن االأكف املرفوعة ب�شراعة مل ترتد ح�شريًة ، فقد تنزلت رحمات املوىل عّز وجّل 
، لطفًا ، وكرمًا ، ورحمًة وا�شتجابة ، وهو يرى عباده املح�شنني الظن باهلل قد حتلقوا يف حلقات الذكر ، وغردت اأ�شواتهم �شجيٍة 
، اأحلوا يف  بتالوة القراآن ، وهم يبتهلون هلل ت�شرعًا ، وخيفة ، وطمعٌا ورجاءًا باأن ينزل �شفائه وعافيته على �شلطانهم املحبوب 
الدعاء والرجاء فرادى وجماعات ، دعوا ربهم يف ال�شر والعلن ، دعوه خمل�شني عقب ال�شلوات املكتوبات ويف ال�شجود ويف اأوقات 
ال�شحر ، مل يرتكوا �شاعة من نهاٍر اأو ليٍل اإال وعطروها بالدعاء ، حتى فتحت ال�شماء اأبوابها رحمة بالبالد وبالعباد وكانت املنة 
وال�شفاء ، فقد ا�شتجاب اهلل لت�شرعاتنا فانطلقت الطائرة املباركة ب�شالم من اهلل وبركات على من يف جوفها ، وطارت و�شط الغيوم 
، و �شارت ُميممة �شطر الوطن احلبيب وهي تكتب  وال�شحاب امل�شبع باخلري فاغت�شلت باملاء الزالل بردٌا و�شالمٌا على من بداخلها 

بدخانها على الغيم ال�شفيف ، اأب�شري عمان ، قابو�ش جاء ، فلتباركه ال�شماء. 
كانت حلظات نادرة بحق ، ويوٌم اإختلطت فيه امل�شاعر والعواطف ال�شادقة التى ال تعرف اجلغرافيا واحلدود ، و ال تعرف قوانني 
الهجرة ، و جوازات ال�شفر ، ففا�شت كل املاآقي املُِحبة �شكرٌا هلل عّز وجّل على نعمائه ، ومبتهلًة اإليه اأن يزيد ويبارك فى عمر و�شحة 
�شلطانهم بقدر عطائه وحمبة النا�ش له ، فلك احلمد يا كرمي مبا اأنعمت ، ولك ال�شكر واأنت تزيد ال�شاكرين من نعمك التي ال حت�شى 

فزد وبارك يا اإلهى على �شلطاننا وولينا بف�شلك وجودك وامالأ ج�شده بالعافية وال�شحة التي ال تغادر �شقمًا.
احلروف  اختناق  من  وبالرغم  ولكننا   ، ومهابتها  اللحظة  جالل  من  ح�شيلتنا  وتتوا�شع  الكلمات  وتتقا�شر  العبارات  ت�شيق  حقًا 
واحلناجر �شنكتب باملحبة التي متالأ جوانحنا مبا ا�شتطعنا اإىل الكتابة �شبيال ، و�شيكتب كل املحبني واملحبات بالفرحة ال�شافية من 
كل رياء ، فكل القلوب كانت متعلقه ومتلهفة منذ اأن �شافر فى حفظ اهلل يف �شمت ، واإىل اأن عاد لوطنه واأهله وحمبيه بال �شو�شاء 
، وتابعت القلوب والعيون خطواته وهي تطاأ االر�ش �شليمًا معافًى فتنف�شت �شدور قوٍم حمبني دعاءًا و�شكرا ، والقائد املفدى يدرك 
م�شاعرهم وحمبتهم له بال مهرجانات ، وال كرنفاالت ، ولكن عمان مل تنم ليلتها تلك ، وال يف الليايل التاليات ، فقد توا�شل الفرح 
العفوي فى ال�شوارع ، وتعالت ال�شحكات واأ�شرقت الوجوه فى املقاهي ، واإمتالأت النفو�ش باحلبور يف البيوت ، و على �شا�شات التلفاز، 
وعلى �شا�شات الهواتف ال�شغرية جاءت التهاين واالأماين العذبة عابرًة للقارات ، جاءت من اأبنائنا الذين يدر�شون يف البعيد ، جاءت 
من اال�شدقاء يف �شتى امل�شارب والنجوع ، جاءت التربيكات والتهاين من االأهل واالأقارب الذين توحدت قلوبهم حول هذا القائد 

الذى وحد القلوب وجمعها على حمبته ، ويف ال�شباح انطلقت حناجر ال�شغار فى املدار�ش تردد
يا ربنا اأحفظ لنا جاللة ال�شلطان

فاأدركنا حينها الن�شيد ، واأدركنا املعاين ، وتيقّنا من خلود هذا اليوم يف ذاكرة االأر�ش وال�شماء ، ويف ذاكرة االأجداد واالآباء ، و يف 
ذاكرة االأبناء الذين يرددون الن�شيد اليوم ، والذين هم حتمًا قد خباأوا طعم الذكرى العذبة يف ظهورهم لالأحفاد الذين �شيجيئون 
من رحم الغيب فيجدون وطنًا ع�شريَا ي�شاهى كربى البلدان مت�شربَا بالعلم واحل�شارة مدار�ش وجامعات ، وطنًا ينعم باالأمن واالأمان 

، وموؤ�ش�شاٍت حتر�ش على رفاهية االإن�شان الذي ظل على الدوام حمط اإهتمام القيادة ال�شامية منذ بزوغ فجر النه�شة ال�شادق.
بربكة اأ�شماء اهلل احل�شنى ، وبجاه اآياته البينات ، وبجاه دعوات كل املحبني واملحبات ، وبجاه كل رزٍق طعمناه ، اأو حرف تعلمناه 
، اأو عمل عملناه وكان لنا فيه خري الدنيا اأو خري االآخرة اأو كليهما نت�شرع اإىل رب العزة اأن يزيد ويبارك يف نعمائه في�شمل عاهل 
البالد املفدى ب�شفائه التام ، ويرعاه بعينه التي ال ترام ، ويحفظه من جميع ال�شرور واال�شقام ، و اأن ي�شبغ على جاللته بركًة يف 

العمر ، وبركة يف ال�شحة ، واأن يك�شيه ثوب ال�شفاء واملعافاة الدائمة ، اإنه �شميع جميب. 
�شمائها  ونبارك  واأظلته  االأر�ش  اأقام علي ظهر هذه  اأهل عمان وكل من  اأنف�شنا و جميع  نهنئ  النافذة  �شتار هذه  ن�شدل  اأن  وقبل 
للجميع ونبادلهم �شادق التهاين واالأماين الطيبة ، لعمان قيادًة و�شعبًا واإخوانًا واأخواتًا بذكرى العيد الوطني اخلام�ش واالأربعون 

املجيد ، واأن يعيد هذه املنا�شبات واالأيام الطيبات ، واملحطات الفارقات يف تاريخ عمان بالدًا وعبادًا ، باخلري والنماء ، 
ومعلوم اأن هذه النوافذ ال ت�شجل التاريخ بقدر ما اأنها متثل ُجهد املُقل يف االإعرتاف باجلميل وال�شكر والثناء هلل عّز و جّل  على كل 

هذا الفرح الذي ي�شري يف الطرقات  ، والدعاء ال�شادق املتوا�شل.

العوده
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المستقبل .. 
وآخرحديث

خالد بن �صيف البو�صعيدي

عندما نبداأ باملوؤ�ص�صات .. فهي تعاين من اإ�صكاالت اإندماج العاملني بها 
وارتفاع  اإنتاجيتهم  باإنخفا�س  وذلك  ووالئهم  عطائهم  يف  يتمثل  مبا 
اإمكانيات التناف�س وحتقيق االأرباح  معدل دورانهم وهذا يوؤثر كثرياً يف 
باأن  القراءات  يف  ون�صتخل�س  واملنتجات،  للخدمات  امل�صتمر  والتطوير 
اأف�صل املوؤ�ص�صات هي التي تبني " ثقافة موؤ�ص�صية جاذبة "، مبعنى اأنها 
ت�صتقطب اأف�صل املواهب وتوفر لهم بيئة عمل اإيجابية حمفزة للتطوير 
واال�صتمرار  البقاء  وت�صجع  ومهاراتهم  اإمكاناتهم  وتعزز  والبحث 
العاملون  يت�صبث  وبذلك  عليها؛  تعمل  التي  القيم  من  مبجموعة 

واليرغبون �صوى اأن يكونوا جزء من جناحها وقيمها.
وهذا لن يحدث اإال بوجود قيادات ومدراء يوؤمنون بامل�صاركة يف النجاحات 
احلوار  باب  وفتح  االإداري  الهرم  وخف�س  احلواجز  وتقليل  واالجنازات 
واال�صتماع لالخرين. وهذا نف�س ما يرتتب على املجتمع وذلك بتغيري 

مفهوم العامل اإىل مفهوم االإنتماء والفرد املنتج وامل�صارك يف البناء.
اأما االإبتكار والتطوير .. فيبداأ من فكر اال�صتماع واحلوار ثم االنطالق 
ال�صعوبات  نناق�س  ما  فكثري  العملي  التطبيق  اإىل  النظرية  حيز  من 
التي تواجهنا والبع�س منا يبحث عن حلول لها واالآخر من يطبق تلك 
احللول ويكّيفها مبا تتنا�صب معه، وب�صيغة اأخرى -وهذا ما نحن نفعله 
كل يوم- نبتكر اأ�صياء اأو نعدل فيها حلل م�صكلة معينة اأو جنعل اأمر ما 

اأكرث مالئمة لطبيعتنا ال�صخ�صية.
متجدد  م�صتقبل  لتحقيق  والتطوير  االبتكار  عملية  يف  ينق�صنا  وما 
وباأفكار خالقة؛ هو معرفة كيفية ت�صويق اأفكارنا وحتقيق ميزة تختلف 
امل�صتفيدين  من  �صريحة  وتخدم  عملية  اأكرث  لتكون  موجود  هو  عما 
وت�ّصهل حياتهم وت�صيف البهجة واالأمان والرفاهية، ويجب علينا يف كل 
�صباح البحث عن طرق جديدة للتطوير وحتقيق ذلك على اأر�س الواقع.
التي  الذهني  الع�صف  اأن عمليات  اأثبتوا  النف�س  اأن علماء  املفاجئ  ومن 
نعملها باإ�صتمرار لتطوير اأعمالنا ال تثمر باإبتكارات واإبداع الأنها تت�صف 
ذلك  ولتجاوز  املجموعة،  يف  االآخرين  وتاأثري  العمل  و�صغط  بالر�صمية 
علينا العمل على خطوات منها: زيادة املعرفة، والتاأمل، واالإبتعاد املوؤقت 
للذات  وقت  وتخ�صي�س  الريا�صة،  وممار�صة  والنوم  العمل،  �صغط  عن 

ملمار�صة االأن�صطة املحببة.

ن�شمع ونتتبع دائمًا حوارات ونقا�شات حتليلية 
حول املوؤ�ش�شات واملجتمع واالبتكار والتطوير، 
التفكري  اإىل  بنا  تذهب  احلوارات  تلك  وكل 
ال�شبل  اأف�شل  هي  وما  امل�شتقبل،  �شيكون  كيف 
حظوة  ولنا  ومتميزين  فاعلني  اأفراد  لن�شبح 

االختالف والتمكني ؟!

ومن ميلك امل�شتقبل؟ .. 
�شوؤال �شعب اأن تتم اإجابته ، ولكننا يجب اأن نوؤمن باأن 
من يعمل على تطوير موؤ�ش�شاته ويعزز االبتكار هو من 

ميلك امل�شتقبل. 
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التنظيمية  البنية  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود  اإطار  �شمن 
االآليات  تطوير  نحو  وال�شعي  املال  راأ�ش  �شوق  لقطاع  والت�شريعية 
جمل�ش  اأقر  ال�شوق،  يف  واملتعاملني  امل�شتثمرين  حلماية  املنا�شبة 
العام  لهذا  الثالث  اجتماعه  يف  املال  ل�شوق  العامة  الهيئة  اإدارة 
قيمتها،  �شداد  عن  العميل  تخلف  التي  املالية  االأوراق  بيع  قواعد 
ت�شكل  التي  املمار�شات  ملواجهة  واالآليات  املعايري  اأحد  متثل  وهي 
خماطر على االأطراف املتعاملة، االأمر الذي مينح �شوق راأ�ش املال 
وحتقيق  واالأجنبية  املحلية  االأموال  روؤو�ش  ا�شتقطاب  على  قدرة 

دورها يف منظومة االقت�شاد الوطني.
ويف حديث خا�ش مع مدير عام موؤ�ش�شات �شوق املال بالهيئة العامة 
ل�شوق املال خلفان بن حممد ال�شرجي ا�شتطعنا الوقوف على بع�ش 
التفا�شيل املتعلقة بالقواعد املعتمدة لبيع االأوراق املالية التي مل 
اأهمية  على  بالتاأكيد  حديثه  ا�شتهل  حيث  قيمتها،  العميل  ي�شدد 
اإىل  املالية  االأوراق  العاملة يف جمال  ال�شركات  تلعبه  الذي  الدور 
ببيع  اخلا�شة  ال�شوابط  ا�شدار  من  العامة  الفكرة  تو�شيح  جانب 
واأو�شح  قيمته  �شداد  عن  العميل  تعذر  حالة  يف  املالية  االأوراق 
ال�شرجي باأن ال�شوابط اأعطت ال�شركات املرخ�شة مبمار�شة ن�شاط 

التي  املالية  االأوراق  بيع  من  متكنها  التي  ال�شالحية  الو�شاطة 
القانونية،  الت�شوية  فرتة  خالل  قيمتها  �شداد  عن  العميل  يتخلف 

وذلك وفق اآليات معينة واأطر تنظيمية حمددة.  
 

1. يف البداية نرجو منكم التكرم وتو�شيح الدور الذي تلعبه 
ال�شركات العاملة يف جمال االأوراق املالية؟

تعترب ال�صركات العاملة يف جمال االأوراق املالية عن�صرا رئي�صيا يف منظومة اأ�صواق 
راأ�س املال، وذلك من خالل دورها االأ�صا�صي كحلقة و�صل بني امل�صتثمر و�صوق االأوراق 
املجتمع  �صرائح  كافة  مع  املبا�صر  التفاعل  على  القدرة  متتلك  اأنها  حيث  املالية، 
مل�صاعدتها يف التعرف على الفر�س اال�صتثمارية التي يتيحها التعامل ب�صوق االأوراق 

املالية.
ويف احلقيقة يقع على عاتقها الكثري وخا�صة من حيث جذب اال�صتثمارات من خالل 
�صالمة  على  املحافظة  واأي�صا من حيث  امل�صتثمرين،  �صرائح جديدة من  ا�صتهداف 
القوانني  وتطبيق  ال�صليمة  باملمار�صات  االلتزام  خالل  من  ال�صوق  يف  التعامالت 
واللوائح، وذلك بطبيعة احلال يرفع من م�صتوى الثقة يف ال�صوق، وبال �صك يوؤدي يف 
نهاية املطاف اإىل حت�صن اأداء ال�صوق وزيادة م�صتوى م�صاهمته يف االقت�صاد الوطني.

�سوابط لبيع الأوراق املالية التي مل ي�سدد العميل قيمتها

                ال�ســـرجي ...
• ال�سركات لها حق البيع اإذا تخلف العميل عن ال�سداد وفق اآليات تنظيمية حمددة
• ال�سوابط تراعي حفظ احلقوق وتوفري احلماية جلميع الأطراف املتعاملة يف ال�سوق
معها التعامل  وكيفية  املالية  للأوراق  الأ�سعار  تقلبات  اجلديدة  القواعد  • راعت 
• العميل يتحمل فارق القيمة ويف حالة الربح حتال اإىل �سندوق حماية امل�ستثمرين

خلفان بن حممد ال�شرجي
مدير عام موؤ�ش�شات �شوق املال بالهيئة العامة ل�شوق املال
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املالية  االأوراق  قيمة  �شداد  عن  العميل  تخلف  حال  يف   .2
كانت  التي  واالإجراءات  ال�شوابط  هي  ما  ل�شاحله،  امل�شرتاة 
بعد فرتة  املبالغ  اأجل حت�شيل  من  الو�شاطة  �شركات  لها  تلجاأ 

الت�شوية القانونية؟ 

ال�صوابط كانت تقت�صر على قيام �صركة الو�صاطة بتقدمي طلب اإىل �صركة 
اأ�صهم العميل املتخلف عن ال�صداد، ومن  م�صقط للمقا�صة واالإيداع حلجز 
ثم اللجوء للجهات الق�صائية لتح�صيل تلك املبالغ، وهذه االجراءات تاأخذ 
وقتا طويال ن�صبيا اإىل اأن يتم ت�صوية املبالغ املطلوبة. وقد يوؤثر ذلك �صلبا 

على اأداء �صركة الو�صاطة وخا�صة اإذا ما كانت املبالغ كبرية ن�صبيا.
اجتماعه  يف  املال  ل�شوق  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  اأقر   .3
ت�شدد  مل  التي  املالية  االأوراق  لبيع  تنظيمية  قواعد  االأخري 

قيمتها، اإىل ماذا تهدف تلك القواعد ؟

املر�صوم  ح�صب  املال  راأ�س  �صوق  قانون  من   17 املادة  يف  التعديالت  جاءت 
ال�صلطاين رقم )2014/59( مواكبة الحتياجات ال�صوق يف تعزيز اآليات عمل 
بن�صاط  املرخ�صة  تلك  وخا�صة  املالية  االأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�صركات 
الو�صاطة، حيث اأتاحت التعديالت يف القانون ل�صركة الو�صاطة اإمكانية بيع 
االأوراق املالية اإذا مل يقم العميل بت�صديد قيمتها، عليه فقد مت اإعداد قواعد 
تنظيمية من قبل الهيئة العامة ل�صوق املال تراعي حفظ احلقوق وتوفري 

احلماية جلميع االأطراف املتعاملة يف ال�صوق.

4. ما هي االأ�ش�ش التي من خاللها مت اإعداد هذه القواعد؟ وهل 
مت م�شاركة ال�شركات واملتعاملني يف ال�شوق يف اإعدادها؟

و�صالمة  العدالة  من  جيدة  م�صتويات  حتقق  بقواعد  اخلروج  اأجل  من 
الهيئات  يف  بها  املعمول  االأطر  على  االطالع  مت  فقد  ال�صوق،   يف  التعامل 
جمال  يف  العاملة  ال�صركات  مبرئيات  اال�صتئنا�س  واأي�صا  االأخرى،  الدولية 
للقواعد  االأولية  امل�صودة  اإعداد  مت  ثم  ومن  املو�صوع،  حول  املالية  االوراق 
املعنيني يف �صوق م�صقط لالأوراق  واأي�صا مناق�صتها مع  ومناق�صتها داخليا، 
اإىل  اإر�صالها  اإىل  باالإ�صافة  وااليداع،  للمقا�صة  م�صقط  و�صركة  املالية 
اإعداد  مت  وبعدها  ال�صركات،  اأراء  الأخذ  املالية  لالأوراق  العمانية  اجلمعية 

امل�صودة النهائية ورفعها ملجل�س اإدارة الهيئة لالعتماد.

5. ما اأهم املالمح التي ركزت عليها القواعد اجلديدة؟

ت�صدد  مل  التي  املالية  االوراق  ببيع  الو�صاطة  ل�صركة  ال�صماح  عملية  تعترب 
القواعد  حددت  وقد  القواعد،  هذه  مالمح  اأهم  من  ذاتها  حد  يف  قيمتها 
بذلك،  اخلا�صة  الزمنية  والفرتات  اتباعها  ال�صركة  على  التي  البيع  اآليات 
و مت مراعاة اجلوانب املرتبطة ب�صيولة الورقة املالية واإ�صافة فرتة زمنية 

اأخرى يف حال عدم وجود طلب على الورقة املالية.

6. ما مدى اأهمية وجود هذه القواعد وماذا ت�شيف ل�شناعة 
االأوراق املالية يف ال�شلطنة؟

يف  العاملة  ال�صركات  بني  العالقة  تنظيم  اإطار  �صمن  ال�صوابط  هذه  تقع 
لتحقيق  اجلوانب  اأهم  من  يعترب  والذي  وعمالئها،  املالية  االأوراق  جمال 
التوازن بني حفظ حقوق املتعاملني يف ال�صوق ورفع م�صتوى اأداء ال�صركات 

العاملة يف جمال االأوراق املالية.
التي قد تتعر�س لها  املخاطر  اأجل احلد من  القواعد من  كما جاءت هذه 
االأوراق  قيمة  ت�صديد  اأحد عمالءها عن  اإخفاق  الو�صاطة يف حالة  �صركات 
املالية التي مت �صراوؤها له. وهذا من �صاأنه احلفاظ على اأداء ال�صركات والذي 

ينعك�س بدوره على اأداء ال�صوق ب�صكل عام.
7. ما مدى تاأثري القواعد اجلديدة يف ال�شيولة املالية والفوائد 

التي قد ت�شهم يف اإدارة املخاطر لدى ال�شركات املرخ�شة؟

كما هو معلوم فاإن ارتفاع معدالت الديون امل�صتحقة على العمالء قد يرتتب 
عليها عجز يف ال�صيولة لدى �صركات الو�صاطة، االأمر الذي قد يوؤثر �صلبا يف 
م�صتوى اخلدمات املقدمة من قبلها وارتفاع ن�صبة املخاطر لديها. وبالتايل 
على  الو�صاطة  �صركات  قدرة  اجلديدة  القواعد  تعزز  اأن  املتوقع  من  فاإن 
حت�صيل املبالغ امل�صتحقة على العمالء، مما ي�صاهم ب�صكل اإيجابي يف توفري 
املالية،  حقوقها  على  واحلفاظ  الو�صاطة  ل�صركات  املنا�صبة  املالية  ال�صيولة 

بالتايل فاإنه باإمكان �صركات الو�صاطة رفع م�صتوى اإدارة املخاطر لديها.

حفظ  ل�شمان  القواعد  يف  و�شعها  مت  التي  االإجراءات  ما   .8
حقوق العميل ؟ و كيف ميكن للعميل اال�شتفادة من ال�شوابط 

املعتمدة؟

نود اأن ن�صري هنا اإىل اأنه من م�صلحة العميل عدم تراكم املديونيات الناجتة 
من عمليات ال�صراء املنفذة بتفوي�س منه، كما اأن الالئحة التنفيذية لقانون 
الت�صديد فيها عن  العميل  التي يجب على  املدة  املال قد حددت  راأ�س  �صوق 

قيمة م�صرتياته. 
وحفاظا على حقوق العميل فقد �صددت هذه القواعد على بع�س ال�صروط 
امل�صا�س  دون  قيمتها  ت�صدد  التي مل  املالية  االأوراق  ببيع  ال�صماح فقط  مثل 
مبا يف حمفظة العميل من اأوراق مالية اأخرى، وغريها من ال�صروط التي 
بدونها تبطل عملية البيع وتعترب غري جائزة قانونيا حفاظا على ممتلكات 

العميل.

اليوم  يف  املالية  الورقة  بيع  لل�شركة  ال�شوابط  اأتاحت   .9
انخف�ش  اأو  �شعرها  ارتفع  املالية  الورقة  تكون  وقد  الرابع،  

فكيف يتم التعامل مع احلالتني؟

التعامل  وكيفية  املالية  لالأوراق  االأ�صعار  تقلبات  اجلديدة  القواعد  راعت 
ي�صدد  مل  ما  املالية  لالأوراق  مالكا  العميل  اعتبار  ميكن  ال  وعمليا  معها، 
املبالغ املرتتبة عليها خالل الفرتة القانونية املحددة، لذلك فاإن القواعد 
اأوجبت حتمل العميل لفارق القيمة املرتتب من بيع الورقة املالية يف حالة 
بيعها بقيمة اأقل من قيمة ال�صراء. اأما يف حالة الربح فاإن املبالغ الزائدة عن 

قيمة �صراء االأوراق املالية حتال اإىل �صندوق حماية امل�صتثمرين.
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�أخبار�لهيئة�لعامةل�شوق �ملال
�عد�د د�ئرة �لتوعية وخدمة �لعمالء الهيئة العامة ل�سوق املال

�سلطنة عمان

ال�سلطنة ت�سارك يف الجتماع ال�سنوي للجمعية الدولية مل�سريف قطاع 
)ISIA( التاأمني

 تراأ�س وفد ال�صلطنة �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن �صامل ال�صاملي الرئي�س 
بن  اأحمد  من  كاًل  وبع�صوية  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي 
بن  واأحمد  التاأمني  االإ�صراف على عمليات  املعمري مدير عام  علي 
علي املخيني اخلبري مبكتب الرئي�س التنفيذي واأحمد بن عبداهلل 

الهنائي اأخ�صائي بدائرة الفح�س وااللتزام بالهيئة.
وقد مت خالل اأعمال هذا احلدث الوقوف على جملة من الق�صايا 

التاأمينية امل�صرتكة بني االأ�صواق العاملية 
االأخرية  اللم�صات  و�صع  اأبرزها  كان 
على  والوقوف  امل�صاريع  من  للعديد 
تو�صيات عدد من االأوراق البحثية التي 
التاأمني،  �صوق  وحتديات  واقع  تناق�س 
واملبادئ  املعايري  مراجعة  جانب  اإىل 
من  وغريها  القطاع  لتنظيم  االأ�صا�صية 

املوا�صيع ذات العالقة.
الدولية  اجلمعية  اأن  بالذكر  اجلدير 
عام  يف  تاأ�ص�صت  التاأمني  �صوق  مل�صريف 

1994م وتن�صوي حتت ع�صويتها ما يقارب 140 دولة وهو ما ي�صكل 
اإىل  الدولية  الرابطة  وتهدف  العاملية،  التاأمني  اأق�صاط  من   %97
العاملية  اجلهود  وتن�صيق  الرقابية  للهيئات  االإ�صرايف  الدور  تعزيز 

االأمن  وتوفر  للجميع  بالعدالة  لتت�صم  التاأمني  �صناعة  لتطوير 
واال�صتقرار حلملة الوثائق التاأمينية.

اإىل تبادل اخلربات  التاأمني   وت�صعى الهيئات االإ�صرافية على �صوق 
نطرا  التاأمينية  املنظومة  لتطوير  االأع�صاء  الدول  بني  والتجارب 
لدورها االأ�صا�صي يف توفري اال�صتقرار االقت�صادي باعتباره جزء من 
املايل، وو�صيلة لتحويل االأخطار وتقلي�س حماذير  النظام  مكونات 
االآليات  حتديد  خالل  من  امل�صتقبل 
االلتزامات  وتغطية  املخاطر  الإدارة 
العمل  يتطلب  ما  وهو  امل�صتقبلية، 
التي  التنظيمية  القواعد  و�صع  على 
يف  التاأمني  �صركات  �صالمة  تكفل 
عدم  ي�صمن  مبا  الطويل  االأجل 
التعاقدية  العالقة  يف  خلل  حدوث 
وكذلك  لهم.  املوؤمن  وبني  بينها 
التاأمني  �صناعة  تطوير  اإىل  احلاجة 
التنظيمية  القواعد  من خالل و�صع 
نحو  التاأمني  �صركات  لدى  املتجمعة  االأموال  لتوجيه  املنا�صبة 
التنمية  يف  للم�صاهمة  االقت�صاد  يف  امل�صتهدفة  االإمنائية  املجاالت 

االقت�صادية االإجمالية للدولة.

تاأديبيا  قراراً  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�صدر 
على ال�صركة الوطنية للتاأمني على احلياة والعام )�س م ع م( والتي 
تعمل يف جمال قطاع التاأمني، حيث يق�صي  القرار بتغرمي ال�صركة 
مبلغاً مالياً ملخالفتها ميثاق ال�صلوك املهني لقطاع التاأمني واملتعلق 
بت�صارب امل�صالح، وكذلك خمالفتها املادة القانونية املتعلقة بتنظيم 

متطلبات ترخي�س وكالء �صركات التاأمني.
اأخلت  قد  اأنها  املخالفة،حيث  ثبوت  بعد  االإجراء  هذا  اتخاذ  وياأتي 
يعمل  موظف  مع  تعاقدت  كونها  للتاأمني،  املهني  ال�صلوك  مبيثاق 

ب�صركة تاأمني اأخرى نظريه لها يف ال�صوق، االأمر الذي �صبب ت�صاربا 
للم�صالح.

و�صما�صرة  �صركات  كافة  على  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  وتوؤكد 
ل�صمان  التنظيمية  واللوائح  بالقوانني  االلتزام  باأهمية  التاأمني 
حتقيق العدالة واحلماية لالأطراف املتعاملة، والهيئة حري�صة كل 
احلر�س على �صالمة التعامل يف �صوق التاأمني العمانية مبا ي�صفي 

عليها املزيد من املهنية والثقة وامل�صداقية. 

�سوق املال تفر�ص غرامة على الوطنية للتاأمني على احلياة 
والعام ملخالفتها ميثاق ال�سلوك املهني لقطاع التاأمني

 )ISIA( شاركت ال�شلطنة ممثلة بالهيئة العامة ل�شوق املال يف االجتماع ال�شنوي للجمعية الدولية مل�شريف قطاع التاأمني�
واملوؤمتر امل�شاحب واملنعقد يف مدينة مراك�ش باململكة املغربية، وهو ميثل فر�شة لالت�شال باالأ�شواق اخلارجية مبا يدعم 
�شوق التاأمني املحلية من خالل االطالع على التجارب الدولية والوقوف على تطوراتها مبا يعزز االأنظمة االإ�شرافية يف 
بنيتها الت�شريعية، وينمي يف ذات الوقت اأنظمتها التقنية وهو ما يقود اإىل تطوير م�شتوى اخلدمات التاأمينية ويوفر 

احلماية الفاعلة لالأطراف املتعاملة.
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وقعت الهيئة العامة ل�صوق املال على مذكرة تعاون مع هيئة تنظيم االت�صاالت 
بهدف اإيجاد اآلية م�صرتكة للتعاون والو�صول اإىل التبادل الفعال للمعلومات 
واملعرفة الفنية وخمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك ، و�صعي الطرفني 
�صوق  قانون  من  بكل  الواردة  اأهدافهما  لتحقيق  املطلوبة  امل�صاعدة  لتقدمي 
املال والتاأمني وقانون تنظيم االت�صاالت وتعديالتهما من وقت الآخر  راأ�س 

مبا يحقق امل�صلحة العامة لل�صلطنة .
ال�صيخ  �صعادة  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  نيابة عن  التعاون  وقع على مذكرة 
املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي  �صامل  ابن  عبداهلل 
فيما وقعها نيابة عن هيئة تنظيم االت�صاالت �صعادة الدكتور حمد بن �صامل 

الرواحي الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم االت�صاالت.
تنظيم  قانون  مبوجب  اأن�صئت  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  باأن  بالذكر  اجلدير 
اجلهة  باعتبارها   )2002/30( رقم  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  االت�صاالت 
عن  الربيدية  واخلدمات  االت�صاالت  خدمات  قطاعي  تنظيم  عن  امل�صوؤولة 
و�صمان  واإر�صادات  ونظم  لوائح  اإىل  احلكومية  ال�صيا�صات  ترجمة  طريق 
تطبيقها وااللتزام بها الإتاحة تقدمي اخلدمات ب�صورة تناف�صية وم�صتدامة 
وجودة  باالأ�صعار  املتعلقة  املنتفعني  م�صالح  وحماية  النفاذ  لتوفري  �صعياً 
اخلدمة فيما جاء اإن�صاء الهيئة العامة ل�صوق املال  مبوجب قانون �صوق راأ�س 
املال ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم) 98/80( وتتوىل حاليا االإ�صراف على 
قطاع �صوق راأ�س املال والتاأمني يف ال�صلطنة باعتبارها جهة ت�صريعية ورقابية 

لتنظيم اأحد اأهم اأركان املنظومة االقت�صادية املتكاملة.

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  العماين  اجلانب  عن  االتفاقية  ووقع   
املال، فيما  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي   الرئي�س  ال�صاملي  �صامل 
وقعها من جانب اجلمعية مارتن �صيك الرئي�س التنفيذي للجمعية 
الدولية الأ�صواق راأ�س املال و ليالند غو�س امل�صت�صار العام للجمعية .

بالرقابة  املتعقلة  القوانني واللوائح  املعلومات عن   اأنه ميكن للطرفني تبادل  وتو�صح بنود االتفاقية على 
واالإ�صراف على اأ�صواق راأ�س املال وتبادل املعلومات عن ممار�صات �صوق راأ�س املال الدولية و املحلية، واأي�صا تبادل 

الدورات التدريبية، واالآراء واملواد البحثية.
اجلدير بالذكر اأن مثل هذه االتفاقيات ت�صاهم وبفاعلية يف تعزيز البنية الت�صريعية املنظمة الأ�صواق 
ولوائحها  اال�صتثمارية  االأدوات  يف  اأكانت  �صواء  القائمة  التجارب  من  واال�صتفادة  املالية  االأوراق 
اآليات  املقا�صة والت�صوية، كما تتيح هذه االتفاقيات فر�صة  لال�صتفادة من  واأنظمة  التنظيمية 
تنظيم ال�صركات العاملة يف جمال االأوراق املالية وتطوير مهنة الو�صاطة وغريها من االأمور 
اأداء �صوق  املتعلقة باحلد من املمار�صات املحظورة وغريها من املوا�صيع ذات ال�صلة بتطوير 

راأ�س املال.

اجلمعية  مع  امل�شرتك  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  املال  ل�شوق  العامة  الهيئة  وقعت 
ال�شوي�شرية  زيورخ  مدينة  من  تتخذ  والتي   )ICMA( املال  راأ�ش  الأ�شواق  الدولية 
املتعلقة  املعلومات  وتبادل  التعاون  م�شتوى  لتعزيز  الرغبة  اإطار  يف  وذلك  لها،  مقرًا 

باأ�شواق االأوراق املالية لالرتقاء مب�شتوى العمل.

التوقيع على مذكرة تعاون 
بني هيئة �سوق املال وهيئة 

تنظيم الت�سالت 

هيئة �سوق املال العمانية توقع اتفاقية تعاون 
مع اجلمعية الدولية لأ�سواق راأ�ص املال يف جمال 

التعاون امل�سرتك
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جمل�ص اإدارة مركز عمان 
للحوكمة وال�ستدامة ي�سع 

اللبنات الأ�سا�سية للمركز يف 
اجتماعه الأول

لتمكني الكوادر الوطنية يف قطاع التاأمني الهيئة تنظم الربنامج الـ13 حول اإدارة 
املطالبات ب�سركات التاأمني

مركز  ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�صاملي  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  تراأ�س 
عمان للحوكمة واال�صتدامة والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�صوق املال 
بح�صور  واال�صتدامة  للحوكمة  عمان  مركز  اإدارة  ملج�س  االأول  االجتماع 
املادة اخلام�صة  اأع�صاء جمل�س االإدارة والذين ميثلون اجلهات املحددة يف 

من نظام مركز عمان للحوكمة واال�صتدامة.
وقد ا�صتهل رئي�س جمل�س اإدارة املركز اأعمال االجتماع بالرتحيب باأع�صاء 
التاأ�صي�صة على و�صع  املرحلة  العمل  يف  والتاأكيد ب�صرورة  االإدارة  جمل�س 
اجلهود  ودعم  به  املناطة  واملهام  املركز  باأعمال  لالإنطالق  االأوىل  اللبنات 
االإدارة  ممار�صات  وتطبيق  لل�صركات  م�صتدام  اأداء  اإىل  للو�صول  املبذولة 

الر�صيدة واال�صتدامة وفق ما ورد يف نظامه االأ�صا�صي.
احلوكمة  اأهمية  حول  مرئي  عر�س   تقدمي  االجتماع  اأعمال  ت�صمن 
ال�صيد  قدمه  الوطني   االقت�صاد  تعزيز  يف  ودورها  لل�صركات  واال�صتدامة 
حامد بن �صلطان البو�صعيدي مدير عام اخلدمات امل�صاندة بالهيئة والقائم 
باأعمال مدير مركز عمان للحوكمة واال�صتدامة  والذي حتدث فيه اأي�صا 
عن تطور احلوكمة يف ال�صلطنة منذ عام 2002م واالجنازات التي حتققت 
يف هذا اجلانب من خالل مركز عمان حلوكمة ال�صركات والتي من �صمنها 

: تطوير الن�صخة اجلديدة من ميثاق ال�صركات ، واطالق جائزة االجادة 
االإدارة  مبادئ  حول  ا�صت�صارية  خدمات  وتقدمي  ال�صركات،  حوكمة   يف 
الر�صيدة وتنظيم عدد من  الربامج ذات امل�صتوى العايل لروؤ�صاء واأع�صاء 
ا�صرت�صادي  ميثاق  الإعداد  اتفاقيات  اإبرام  جانب  اإىل  االدارات،  جمال�س 
بن  ع�صام  املهند�س  اختيار  االجتماع  خالل  مت  .كما  املوؤ�ص�صات  حلوكمة 
نائب  ملن�صب  الُعمانية  النفط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الزدجايل  �صعود 
املنبثقة  اللوائح  مناق�صة  اأي�صا  االجتماع  وت�صمن  االدارة.   رئي�س جمل�س 
والالئحة  االدارة  جمل�س  عمل  نظام  منها  للمركز  اال�صا�صي  النظام  من 
اخلا�صة  والالئحة  املالية  والالئحة  املوظفني  �صوؤون  والئحة  الداخلية 

بتنظيم االأع�صاء املنت�صبون للمركز من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س .
باملر�صوم  �صدر  الذي  واال�صتدامة  للحوكمة  عمان  مركز  اإن�صاء  اأن  اإىل  ي�صار 
جمال  يف  ال�صلطنة  حتققه  اإجنازاً  يعد   )2015/30( رقم  ال�صامي  ال�صلطاين 
احلوكمة واال�صتدامة حيث كانت ال�صلطنة �صباقة يف اإ�صدار اأول ميثاق لتنظيم 
2002م  عام  يف  املنطقة  اأ�صواق  م�صتوى  على  العامة  امل�صاهمة  �صركات  واإدارة 
واملركز يتبع الهيئة العامة ل�صوق املال ويتمتع باال�صتقاللية االإدارية واملالية.

ت�صتاأنف الهيئة العامة ل�صوق املال يف تنظيم الربامج التدريبية  للكوادر الوطنية 
الثالث ع�صر حول  بالربنامج  اأم�س  با�صرت �صباح  التاأمني حيث  العاملة يف قطاع 
اإدارة املطالبات مب�صاركة  30موظف �صمن �صل�صلة من الربامج التدريبية لل�صباب 
ليكون  ال�صلطنة  يف  العاملة  التاأمني  و�صما�صرة  �صركات  موظفي  من  العاملني 
موظفي   280 حوايل   االآن  حتى  اجلاري  العام  خالل  تاأهيلهم  مت  الذين  اإجمايل 

من  املبذولة  اجلهود  ظل  يف  بها  االهتمام  ياأتي  والتي 
قبل الهيئة العامة ل�صوق املال لتنفيذ خطتها امل�صتقبلية 

لتمكني الكوادر الوطنية العاملة يف قطاع التاأمني.
 ويهدف الربنامج اخلا�س باإدارة  املطالبات اإىل اك�صاب 
املطالبات واالإجراءات  التعامل مع  باأ�صا�صيات  امل�صاركني 
لها  تتعر�س  التي  املخاطر  لدرا�صة  اتخاذها  الواجب 
ونوعية  اأحجام  حتديد  واآلية  التاأمني،   وثائق  حملة 
املدققة  القطاع  موؤ�صرات  وتو�صح  امل�صتحقة.  التعوي�س 
باأن حجم التعوي�صات املدفوعة لالأفراد واملوؤ�ص�صات التي 
تعر�صت للمخاطر ارتفعت يف عام 2014 بن�صبة وقدرها 

8% عنها يف العام 2013 حيث بلغ  اإجمايل التعوي�صات املدفوعة ل�صركات التاأمني 
حوايل 232 مليون ريال عماين .

تطرق  التي  املوؤ�ص�صاتية  املطالبات  فل�صفة  عن  احلديث  الربنامج  ت�صمن  وقد 
املعتمدة  واالآليات  املطالبات   ق�صم  واأهمية  املقدمة  اخلدمة  جودة  م�صتوى  حول 
املحا�صر يف حما�صرته   كما تطرق  الوثائق،  التعامل مع حملة  وفنيات  للتفاو�س 
التطبيقية، مع �صرح تف�صيلي حول مطالبات  املطالبات واأمناطها  اإىل احتياطات 

بحياة  توؤدي  التي  الكارثية  اخل�صائر  كما مت احلديث عن  التاأمني،  اإعادة  عمليات 
اأكرث من 20 �صخ�س اأو اإ�صابات بدنية الأكرث من 50 �صخ�س اأو ت�صبب خ�صائر موؤمنة 
تزيد عن 29 مليون دوالر اأو خ�صائر كلية  تزيد عن 457 مليون دوالر، كما حتدث 
واملطالبات  الزائد  النقدي  والدفع  واملطالبات  املعلومات  تكنولوجيا  عن  املحا�صر 

االحتيالية .
قامت  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  باأن  بالذكر  اجلدير 
الوطنية  الكوادر  من  موظف   280 يقارب  ما  بتدريب 
العاملة  التاأمني  ووكالء  و�صما�صرة  �صركات  يف  العاملة 
اجلهود  هذه  وتاأتي  2015م،  عام  خالل  ال�صلطنة  يف 
اخل�صائ�س   من  التاأمني  قطاع  به  يتمتع  ما  ظل  يف 
واملميزات احليوية، ال�صيما اأن القطاع لديه القدرة على 
ا�صتيعاب اأعداد كبرية من خمرجات الكليات واجلامعات 
واملحا�صبية  التجارية  العلوم  املتعلقة  املجاالت  يف 
بتقنية  املتعلقة  خمرجات  اإىل  باالإ�صافة  والت�صويقية 
�صيا�صة  بو�صع  الهيئة  اهتمام  يتزامن  كما  املعلومات، 
متكني الكوادر الوطنية وتعمني القطاع ا�صتجابة لتوجه احلكومة اإىل تفعيل دور 
التعليم العايل خالل  ا�صتيعاب خمرجات موؤ�ص�صات  القطاع اخلا�س وامل�صاهمة يف 
الفرتة القادمة، كما جتدر االإ�صارة اإىل اأن قطاع التاأمني  �صهد منو  ملحوظا خالل 
ال�صنوات ال�صبع املن�صرمة حيث بلغ متو�صط النمو ال�صنوي 14.8%  فقد بلغ اإجمايل 

االأق�صاط التاأمينية مع نهاية العامة املن�صرم حوايل 400 مليون ريال عماين .
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3.6 مليون حجم املطالبات التاأمينية نتيجة اأمطار 
اليوم الرابع من �سبتمرب املا�سي

هيئة �سوق املال تعرف موظفيها باأهمية 
واأ�سا�سيات ال�سعافات الأولية

اأن حجم  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  عن  ال�صادرة  االإح�صائيات  ك�صفت 
التي  االأمطار  جراء  من  التاأمني  �صركات  دفعتها  التي  التعوي�صات 
اجلاري   العام  من  �صبتمرب  من   الرابع  اجلمعة  يوم  بغزارة  هطلت 
والتي  ريال عماين على حمافظة م�صقط  مليون   3.6 اأكرث من  بلغت 
ا�صتمر هطولها ملدة �صاعتني، حيث نتج عنها اأ�صرار كبرية على اأ�صحاب 
املركبات باأنواعها املختلفة واملمتلكات اإىل جانب  االأ�صرار التي حلقت 
امل�صاريع  من  عددا  تنفيذ  يف  امل�صتخدمة  واالآليات  واملعدات  بالطرقات 

احلكومية واخلا�صة.
مقارنة  االأوىل  املرتبة  احتل  الهند�صي  التاأمني  باأن  التقرير  واأو�صح 
لالأفراد  املدفوعة  التعوي�صات  حجم  يف  االأخرى  التاأمينية  باملنتجات 
ريـال  مليوين  مبلغ  تعوي�صاتها  جتاوزت   حيث  املت�صررة  واجلهات 
عماين وبن�صبة بلغت )59%( من اإجمايل اخل�صائر البالغة 3.6 مليون 
ال�صامل  التاأمني  ب�صقيه  املركبات  تاأمني  احتل  فيما  عماين،  ريـال 
املدفوعة  التعوي�صات  الثانية يف حجم  املرتبة  الثالث  الطرف  وتاأمني 
 )%22( على  حازت  وبن�صبة  عماين  ريـال  املليون  قرابة  بلغت  والتي 
من االإجمايل العام للخ�صائر، يف حني جاء تاأمني املمتلكات يف املرتبة 

امل�صجلة جراء هطول  الثالثة بن�صبة بلغت )18%( من حجم اخل�صائر 
هذه االأمطار.

اخل�صائر   لتغطية  كانت  املدفوعة  التعوي�صات  باأن  بالذكر  اجلدير 
التي اأحدثتها االأمطار على املقاولني اأثناء قيامهم بتنفيذ امل�صروعات 
التي  االأ�صرار  اإىل  باالإ�صافة  مباين وطرق  والهند�صية من  االإن�صائية 
قد حدثت يف املركبات واملمتلكات واالأرواح، واملعدات واملواد التي كانت 

يف موقع العمل.
املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  توؤكد  البيانات  اأو�صحته  ما  �صوء  وعلى 
ب�صرورة العمل على تن�صيق اجلهود بني املوؤ�ص�صات املعنية لتعزيز البنية 
خالل  من  االأمطار  هطول  عن  الناجتة  الطوارئ  الإدارة  االأ�صا�صية 
تقييم قنوات ت�صريف مياه املجاري وفتح م�صارات لل�صعب املائية واملياه 
املتجمعة يف الطرق واالأحياء ال�صكنية باعتبارها اأدوات اأ�صا�صية  الإدارة 
اأخذ  ب�صرورة  املركبات  اأ�صحاب  على  كذلك  الهيئة  وتهيب  املخاطر،  
التاأكد من قوة  دون  االأودية  املجازفة يف عبور  احليطة واحلذر وعدم 

تدفق املياه وتعري�س اأرواحهم ملخاطر الغرق واالجنراف يف االأودية. 

النه�صة  م�صت�صفى  مع  بالتعاون  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  نظمت 
من  عدد  مب�صاركة  وذلك  االأولية  اال�صعافات  حول  تدريبياً  برناجماًً 
ملتطلبات  االأ�صا�صية  واملعارف  املهارات  اك�صابهم  بغية  الهيئة  موظفي 
املوؤقتة   الفورية  االأولية  الرعاية  متثل  التي  االإ�صعافية  اخلدمة 
لالن�صان يف حالة تعر�صة لظروف �صحية طارئه لتخفيف اآثارها قدر 

االإمكان وفق �صوابط وخطوات عملية فاعلة.
وقد ت�صمن الربنامج احلديث عن مفهوم اال�صعافات االأولية واملبادئ 
اإىل هذه الثقافة يف ظل ما  التي تقوم عليها ومدى حاجة املجتمعات 
 ، واحلرائق  الغرق  حوادث  اأو  الطرقات  يف  �صواء  حوادث  من  ت�صهده 
االأولية  اال�صعافات  تقييم  قرار  اتخاذ  طريقة  عن  احلديث  مت  كما 
وطريقة  بها،  للقيام  الالزمة  االأدوات  واأهم  ممار�صتها  واأخالقيات 
جانبية.  اآثاراًً  ترتك  اأن  دون  �صحيحة  علمية  بطريقة  ا�صتخدامها 
كما حتدث املحا�صر عن طريقة اإنعا�س القلب والتنف�س بعد توقفهما 
وفقدان  املخ  اإىل  االأك�صجني  و�صول  عدم  اإىل  يوؤدى  والذى  املفاجئ 

اإىل 5  ال�صريع الإنعا�س امل�صاب خالل 3  امل�صاب لوعيه ويجب التدخل 
دقائق وذلك لتقليل ن�صبة حدوث امل�صاعفات مثل تلف خاليا اجل�صم 
وخا�صة خاليا املخ، مو�صحاً باأن  من اأ�صباب توقف القلب املفاجئ هي 
ال�صدمة الكهربائية والغرق واالختناق واجلرعات الزائدة من االأدوية 
واال�صابات التي تنتج عن احلوادث ب�صفة عامة، واحل�صا�صية ال�صديدة 
القلبية،  االأزمات  مثل  القلب  اأمرا�س  اأو  لدغات  من  حتدث  قد  التي 
مع تو�صيح خطوات االنعا�س التي يجب القيام بها الإنقاذ نف�س ب�صرية 
من اآثار توقف القلب وعدم و�صول االك�صجني اإىل الدماغ ، ففي حالة 
القيام بعملية اال�صعاف يف الدقائق االأربع االأوىل ال ينتج عن ذلك تلف 
تلف  فاإن حدوث  دقائق   6 الفرتة من 4-  اإذا طالت  اأما  املخ،  يف خاليا 
يف الدماغ وارد وممكن، واإذا ما تاأخرت عمليات اال�صعاف ما بني 10-4 
دقائق فاإن حدوث تلف يف الدماغ متوقع، ومما يجدر ذكره حول اأهمية 
اال�صعافات االأولية ما تقوم به بع�س املجتمعات الغربية ب�صرورة جتاوز 

طالب املدار�س الختبار اال�صعافات االأولية قبل التخرج. 
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هيئة �سوق املال توا�سل تقدمي 
الربامج التدريبية للعاملني يف 

قطاع التاأمني بولية نزوى 

جمل�ص اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال 
يعتمد قواعد بيع الأوراق املالية التي 

تخلف العميل عن �سداد قيمتها

على  لالإ�صراف  العامة  باملديرية  ممثلة  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  توا�صل 
التدريبية  التدريبية  وذلك وفقا  للخطة   التاأمني تقدمي الربامج  قطاع 
التي تنفذها الهيئة للعاملني يف �صركات التاأمني،  حيث مت اختتام الربنامج 
العمالء  وخدمة  بال�صكاوي  واخلا�س  العام  لهذا  ع�صر  احلادي  التدريبي 
والذي عقد يف والية نزوى بغية الو�صول اإىل املوظفني العاملني يف فروع 
حمافظة  يف  القائمة  التاأمني  و�صما�صرة  وكالء  ومكاتب  التاأمني  �صركات 
ال�صكاوي  اأق�صام  يف  العاملني  املوظفني  بتاأهيل  الربنامج  يعنى  الداخلية،  
الكوادر  من  موظف   20 مب�صاركة  الربنامج  حظى  وقد  العمالء،  وخدمة 

الوطنية العاملة يف القطاع .
جودة  م�صتوى  تطوير  اإىل  الربنامج  هذا  مثل  تنظيم  من  الهيئة  وت�صعى 
من  القطاع  يف  العاملة  التاأمني  و�صما�صرة  �صركات  تقدمها  التي  اخلدمات 
ومتلقي  للعمالء  اخلدمات  مقدمي  ومهارات  قدرات  وتنمية  �صقل  خالل 
جانب  اإىل  العاملية،  اجلودة  معايري  الأحدث  وفقا  االأداء  وتطوير  ال�صكاوي 
متكني امل�صاركني من فهم ا�صرتاتيجيات خدمة العمالء وال�صكاوي لتح�صني 

ال�صورة الذهنية عن ال�صركة .
ويطرح الربنامج على مدى اأيامه الثالثة جملة من املوا�صع املتعلقة باآلية 
اأهميتها  اإىل  االإ�صارة  مع  املنا�صبة  التوعية  واأ�صاليب  العمالء  مع  التعامل 
العميل  بني  الثقة  بناء  لقواعد  االأ�صا�صية  االأركان  من  واحدة  باعتبارها 
توعوية  برامج   بتنفيذ  ال�صركة  قيام  باأن  املحا�صر  اأكد  حيث  وال�صركة، 
تو�صح لها احلقوق والواجبات التي لهم وعليهم، واملحاذير الواجب جتنبها 
وتلقينهم االر�صادات املهمة الواجب االلتزام بها متثل م�صوؤولية على �صركات 
التاأمني اإىل جانب كونها خدمة تتناف�س ال�صركات على تقدميها، كما قدم 
االت�صال  بو�صائل  اخلا�صة  واملهارات  االأمناط  عن  تف�صيلي  �صرح  املحا�صر 
الفعال مع العمالء واأبرز املعوقات التي تواجه املوظفني العاملني يف ق�صم 

ال�صكاوي وخدمة العمالء منها تباين امل�صتويات الثقافية واختالف الطبائع 
واأمناط التفكري الب�صري واأكد على اأهمية االهتمام باملراجع وبحث احللول 

املنا�صبة لل�صكوى التي تقدم بها.
التعامل مع  املوظفني يف  ف�صل  اأ�صباب  على  الربنامج  امل�صاركون يف  وتعرف 
بع�س العمالء، اإىل جانب احلديث عن خدمات ما بعد البيع وقواعد ال�صلوك 
املقدمة  اخلدمة  جودة  على  احلكم  ومقايي�س  املراجعني،  مع  التعامل  يف 
ردود  ومهارات  ال�صكاوي  واإدارة  ال�صكاوي  مع  التعامل  واأ�صا�صيات  للعمالء، 
الفعل و�صبط النف�س عند التعامل مع مطالبات اجلمهور، كما مت التعر�س 
حتويل  وكيفية  اخلدمية،  االإدارة  يف  اجلهد  هدر  من  احلد  اأ�صاليب  اإىل 

اعرتا�صات املُراجع اإىل نقاط اإيجابية لتطوير ورقي خدمات ال�صركة.
وتاأتي جهود الهيئة العامة ل�صوق املال ال�صاعية اإىل متكني الكوادر الوطنية 
يف ظل ما يتمتع به قطاع التاأمني من اخل�صائ�س  واملميزات احليوية، ال�صيما 
الكليات  اأعداد كبرية من خمرجات  ا�صتيعاب  القدرة على  لديه  القطاع  اأن 
والت�صويقية  واملحا�صبية  التجارية  بالعلوم  املتعلقة  املجاالت  يف  واجلامعات 
باالإ�صافة اإىل خمرجات تقنية املعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بو�صع 
ا�صتجابة لتوجه احلكومة  الكوادر الوطنية وتعمني القطاع  �صيا�صة متكني 
اإىل تفعيل دور القطاع اخلا�س وامل�صاهمة يف ا�صتيعاب خمرجات موؤ�ص�صات 
قطاع  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر  كما  القادمة،  الفرتة  خالل  العايل  التعليم 
بلغ  حيث  املن�صرمة  ال�صبع  ال�صنوات  خالل  ملحوظا  منوا   �صهد  التاأمني  
مع  التاأمينية  االأق�صاط  اإجمايل  بلغ  كما   ،%14.8 ال�صنوي  النمو  متو�صط 
نهاية العامة املن�صرم حوايل 400 مليون ريال عماين فيما ت�صري البيانات 
غري املدققة للن�صف االأول من العام اجلاري عن ا�صتمرار حالة االنتعا�س 
التي ي�صهدها القطاع فقد بلغ اإجمايل االأق�صاط التاأمينية 247 مليون ريال 

عماين مرتفعة مبقدار 9% عن نف�س الفرتة من العام املن�صرم.

العام  لهذا  الثالث  اجتماعه  يف  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأقر 
يف  وذلك  قيمتها،  �صداد  عن  العميل  تخلف  التي  املالية  االأوراق  بيع  قواعد 
�صوق  لقطاع  والت�صريعية  التنظيمية  البنية  تعزيز  اإىل  الرامية  اإطار اجلهود 
راأ�س املال من خالل و�صع االآليات املنا�صبة حلماية امل�صتثمرين واملتعاملني يف 
ال�صوق، وتوفري اأف�صل املعايري واالآليات ملواجهة املمار�صات التي ت�صكل خماطر 
املال  راأ�س  �صوق  قدرة  يف  �صك  بال  ينعك�س  ما  وهو  املتعاملة،  االأطراف  على 

دورها يف منظومة  وتعزيز  واالأجنبية  املحلية  االأموال  روؤو�س  ا�صتقطاب  على 
االقت�صاد الوطني. 

وقد اأعطت ال�صوابط ال�صركات املرخ�صة مبمار�صة ن�صاط الو�صاطة ال�صالحية 
التي متكنها من بيع االأوراق املالية التي يتخلف العميل عن �صداد قيمتها خالل 

فرتة الت�صوية القانونية، وذلك وفق اآليات معينة واأطر تنظيمية حمددة.
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مذكرة تفاهم بني 
هيئيت )سوق املال ( 
يف السلطنة والكويت 

لتبادل املعلومات 
وتعزيز محاية 

املستثمرين

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  ع  وقَّ
العامة ل�صوق املال، ومعايل الدكتور نايف بن فالح احلجرف رئي�س جمل�س 
الهيئة  مبقر  تفاهم  مذكرة   ، الكويت  بدولة  املال  اأ�صواق  هيئة  مفو�صي 
مب�صقط، بح�صور اأحمد بن �صالح املرهون مدير عام �صوق م�صقط لالأوراق 
للمقا�صة  م�صقط  �صركة  عام  مدير  النبهاين  اأحمد  بن  وعبداهلل  املالية، 
العمانية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�صوب  �صعيد  بن  واأحمد  واالإيداع، 
و�صوق  املال  ل�صوق  العامة  بالهيئة  امل�صوؤولني  من  وعدد  املالية،  لالأوراق 

م�صقط لالأوراق املالية و�صركة م�صقط للمقا�صة واالإيداع.
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي  �صامل  بن  عبداهلل  �صعادة  وقال 
وحتقيق  املعلومات  تبادل  بهدف  جاءت  التفاهم  مذكرة  اإنَّ  املال،  ل�صوق 
التعاون امل�صرتك لالرتقاء بقطاع �صوق راأ�س املال يف ال�صلطنة ودولة الكويت 
املال يف  ل�صوق  العامة  الهيئة  وتبادل اخلربات بني  القائم،  التعاون  لتوؤطر 

ال�صلطنة وهيئة اأ�صواق املال بدولة الكويت.
وفيما يتعلق بطرح �صكوك ال�صيادية خالل الفرتة املقبلة، اأو�صح �صعادته اأن 
املال  التي يتعامل معها �صوق  اأدوات من  ال�صكوك وال�صندات واالأ�صهم كلها 
للم�صتثمرين  واخليارات  التنويع  يعطي  ال�صكوك  لهذه  احلكومة  واإ�صدار 
لالختيار بني االأوراق املالية.. موؤكدا اأنَّ اال�صتثمار يف هذه ال�صكوك �صوف 

يكون متاحا للم�صتثمرين املحليني واخلارجيني .
�صركات  ثماين  تطرح  اأن  املتوقع  من  اإنَّه  �صعادته  قال  اآخر،  �صعيد  وعلى 
تعمل  الهيئة  واأنَّ  املقبلني،  العامني  خالل  لالكتتاب  اإ�صهمها  من  تاأمني 
الفرتة  خالل  لالإكتتاب  خطة  لو�صع  ال�صركات  هذه  جدولة  على  حاليا 
اأما عن خ�صخ�صة  الطرح.  اأوقات  بني  ت�صارب  هناك  يكون  املقبلة حتى ال 
ال�صركات احلكومية، فاأو�صح �صعادته اأنَّ هناك جلنة وزارية تعمل على خطة 

اخل�صخ�صة وت�صمل اجلدول الزمني لها.
جمل�س  رئي�س  احلجرف  فالح  بن  نايف  الدكتور  معايل  قال  جانبه،  ومن 
ياأتي  التفاهم  اإنَّ توقيع مذكرة  الكويت:  املال بدولة  اأ�صواق  مفو�صي هيئة 
االإطار  ال�صقيقتني، وو�صع  الدولتني  املتميزة بني  العالقات  اإطار تعزيز  يف 
وتبادل  املجاالت،  من  كثري  يف  الهيئتني  جتمع  مهنية  لعالقة  املنا�صب 
والتنظيمية  الرقابية  والت�صورات  والروؤى  امل�صرتكة  وامل�صاريع  اخلربات 
بني اجلانبني. كما اأكد معاليه لـ"الروؤية" اأنَّ املر�صوم ال�صامي باإن�صاء مركز 

اخلربة  ظل  يف  تاأتي  متقدمة  خطوة  يعترب  ال�صركات  حلوكمة  م�صتقل 
اإليه يف  الذي و�صلت  املتقدم  الطويلة لل�صلطنة يف جمال احلوكمة واملركز 
هذا املكان. معربا عن تفاوؤله باأن ت�صتفيد ال�صوقان كل من خربات االأخرى.
م�صقط  �صوق  عام  مدير  املرهون  �صالح  بن  اأحمد  التوقيع  حفل  ح�صر 
م�صقط  �صركة  عام  مدير  النبهاين  اأحمد  بن  وعبداهلل  املالية،  لالأوراق 
اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س  ك�صوب  �صعيد  بن  واأحمد  واالإيداع،  للمقا�صة 
املال  ل�صوق  العامة  بالهيئة  امل�صوؤولني  من  وعدد  املالية،  لالأوراق  العمانية 

و�صوق م�صقط لالأوراق املالية و�صركة م�صقط للمقا�صة وااليداع.
فيما  بينهما  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  هذه  خالل  من  الهيئتان  وت�صعى 
يتعلق بتطوير البنية الت�صريعية املنظمة الأ�صواق االأوراق املالية واال�صتفادة 
اال�صتثمارية  االأدوات  يف  كانت  �صواء  البلدين  يف  القائمة  التجارب  من 
فر�صة  املذكرة  تتيح  كما  والت�صوية،  املقا�صة  واأنظمة  التنظيمية  ولوائحها 
اال�صتفادة من جتارب البلدين فيما يتعلق باآليات تنظيم ال�صركات العاملة يف 
جمال االأوراق املالية وتطوير مهنة الو�صاطة؛ حيث تت�صمن مذكرة تبادل 
املعلومات والتعاون امل�صرتك عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية 
امل�صتثمرين و�صالمة اأ�صواق االأوراق املالية ب�صكل اأكرب عن طريق توفري اإطار 
عمل للتعاون ورفع م�صتوى التفاهم امل�صرتك بينهما على تبادل املعلومات 
املعلومات  تبادل  على  االتفاق  مت  فقد  البلدين،  بني  املهنية  واخلربات 
�صوق  موؤ�ص�صات  بني  التعاون  ت�صجيع  على  والعمل   ، امل�صرتك  والتعاون 
املالية وموؤ�ص�صات االإيداع  اأ�صواق االأوراق  راأ�س املال يف البلدين مبا يف ذلك 
والتن�صيق  التعاون  وحتقيق  املالية،  اخلدمات  و�صركات  واملقا�صة  والت�صوية 
بينهما يف �صاأن الف�صل بني املنازعات النا�صئة وذلك طبقاً للقوانني والقواعد 

ال�صارية يف البلدين.
تعرت�س  التي  العقبات  تذليل  على  العمل  التفاهم  مذكرة  تت�صمن  كما 
بني  التعاون  حتقيق  اإىل  باالإ�صافة  املالية،  االأوراق  جمال  يف  امل�صتثمرين 
املالية  االأوراق  باإ�صدار  املتعلقة  والت�صريعات  القوانني  تنفيذ  املوؤ�ص�صتني يف 
وغريها من اأدوات اال�صتثمار وتنظيم التعامل بها واإدارتها وتقدمي امل�صورة 
والت�صوية  املقا�صة  واأن�صطة  االأ�صواق  على  االإ�صراف  يف  والتعاون  ب�صاأنها، 
املعايري  تطبيق  و�صمان  النافذة،  والت�صريعات  بالقوانني  تقيدها  ومراقبة 

ذات م�صتوى متطور للتعامل العادل والنزيه يف ال�صلوك املهني.
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الهيئة العامة ل�سوق املال توجه اإنذار لثالث �سركات تعمل يف ن�ساط ال�سما�سرة 
يف قطاع التاأمني

تعمل  يف جمال  �صركات  �صد ثالث  اإنذارات   املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  وجهت 
ثالث  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�صدر  حيث   التاأمني،  قطاع  يف  ال�صم�صرة 
اإيوان  و�صركة  )�س.م.م(  و�صركائه  هيث.  .ئي.  �صيئ  �صركة  �صد  تاأديبية  قرارات 
التاأمني  واإعادة  التاأمني  خلدمات  اجلديدة  العمانية  وال�صركة  جمان)�س.م.م( 
ملخالفتها  اأويل  تاديبي  كاإجراء  ال�صركات  باإنذار  جمملها  يف  تق�صي  )�س.م.م( 

اأحكام املادة )17( من الئحة تنظيم اأعمال �صما�صرة التاأمني .
 فقد األزمت الالئحة يف مادتها امل�صار اإليها باأن يقوم ال�صم�صار بتقدمي ميزانيته 
من  اأ�صهر   )3( تتجاوز  ال  مدة  خالل  بها  املرفقة  واحل�صابات  املدققة  ال�صنوية 

تاريخ انتهاء �صنته املالية.
وياأتي هذا االإجراء بعد اعتماد الهيئة العامة ل�صوق املال الئحة لتنظيم اأعمال 

جمال  يف  العاملة  ال�صركات  اأداء  مب�صتوى  االرتقاء  بهدف  التاأمني  �صما�صرة 
ال�صلطنة،  يف  القطاع  ن�صاط  حركة  مع  تزامناً  اأعمالها  وتطوير  ال�صم�صرة 
وا�صتعدادا ملتطلباته واحتياجاته خالل الفرتة القادمة، ويلعب �صما�صرة التاأمني 
دوراً كبرياً يف ت�صويق املنتجات التاأمينية باعتبارهم و�صطاء بني �صركة التاأمني 

وحاملي الوثائق التاأمينية، منت�صرين يف مواقع جغرافية وا�صعة.
باأهمية  التاأمني  و�صما�صرة  �صركات  كافة  على  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  وتوؤكد 
واحلماية  العدالة  حتقيق  ل�صمان  التنظيمية  واللوائح  بالقوانني  االلتزام 
لالأطراف املتعاملة، والهيئة حري�صة كل احلر�س على �صالمة التعامل يف �صوق 

التاأمني العمانية مبا ي�صفي عليها املزيد من املهنية والثقة وامل�صداقية.

قرار بت�سكيل جمل�ص اإدارة مركز عمان 
للحوكمة والإ�ستدامة

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلابري  عبداهلل  بن  �صعيد  بن  يحيى  معايل  اأ�صدر 
الهيئة العامة ل�صوق املال قرارا بت�صكيل جمل�س اإدارة مركز عمان للحوكمة 

واالإ�صتدامة 
وذلك بناءا على املر�صوم ال�صلطاين بان�صاء مركز عمان للحوكمة واال�صتدامة 

وا�صدار نظامه رقم 2015/30م .
الرئي�س  ال�صاملي  �صامل  بن  عبداهلل  �صعادة  املركز  اإدارة  جمل�س  ويرتاأ�س 
عمان  ملركز  التنفيذي  املدير  وع�صوية  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي 
املركزي  للبنك  ممثال  الزدجايل  داود  وعبدالغني  واالإ�صتدامة  للحوكمة 
العماين وحممد بن تقي اجلماالين ممثال عن غرفة جتارة و�صناعة عمان 
والدكتور �صعيد بن مبارك املحرمي ع�صو اأكادميي بجامعة ال�صلطان قابو�س.

كما ي�صم جمل�س االإدارة ر�صاد بن حممد الزبري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
العمانية  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  املعمري  �صعيد  بن  وطالل  الزبري 
النفط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الزدجايل  �صعود  بن  وع�صام  لالإت�صاالت 
العمانية ووليد بن خمي�س احل�صار مدير عام جمموعة اخلدمات املوؤ�ص�صية 

ببنك م�صقط.
واأو�صح القرار باأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره. 

�صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  ا�صتقبل 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي 
املحا�صبة  هيئة  من  ر�صمياً  وفدا  املال  ل�صوق 
واملراجعة لدول اخلليج العربيبمبنى الهيئة 
العامة ل�صوق املال.وتراأ�س وفد هيئة املحا�صبة 
واملراجعةلدول اخلليج العربي الدكتور فالح 
بن را�صد العازمي نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
بالهيئة ممثل دولة الكويت، وع�صوية كل من 

اأع�صاء جمل�س اإدارة الهيئة ممثلي الدول االأع�صاء، كما يرافق الوفد الدكتور 
نا�صر بن اإبراهيم القعود املدير التنفيذي للهيئة.وت�صمن اللقاءمناق�صةواقع 
بها  واالنتقال  تطويرها  وكيفية  العربي  اخلليج  منطقة  يف  املحا�صبة  مهنة 
الدولية،والتاأكيد  املحا�صبية  املبادئ واملعايري  اأف�صل تتوافق مع  اإىل م�صتويات 
املزيد من  امل�صرتكلتطوير مكاتب تدقيق احل�صاباتواإ�صفاء  العمل  اأهمية  على 

االهتمام  جانب  اإىل  املهنيةعلىاأعمالها 
تدقيق  مكاتب  يف  الوطنية  الكوادر  بتطوير 
التن�صيق  خالل  من  وذلك  احل�صابات، 
والتكامل بني الدول االأع�صاء، والعمل على 
واملراجعة  املحا�صبة  املهنية يف  املعايري  اإعداد 
العمل  املهنة،وكذلك  واآداب  �صلوك  وقواعد 
على اإعداد برامج التدريب والتعليم امل�صتمر 

املتعلق باملهنة.
اجلدير بالذكر اأّن هيئة املحا�صبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اأن�صاأت يف دي�صمرب 1998م، بقرار من املجل�س  اإقليمية  العربيةهي هيئة مهنية 
االأعلى لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وت�صرف عليها جلنة 
التعاون التجاري، وت�صعى الهيئة اإىل تطوير مهنة املحا�صبة واملراجعة يف دول 

املجل�س وفقاً الأف�صل املعايري واملمار�صات الدولية.

�سوق املال تبحث التعاون مع هيئة املحا�سبة اخلليجية
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هيئة �سوق املال تنظم الربنامج التدريبي 
املحا�سبة بالتاأمني

هيئة �سوق املال توا�سل تنظيم 
الربامج التدريبية لتمكني الكوادر 

الوطنية 

اأفادنا ن�صر بن اأحمد بن عبداهلل ال�صاحلي مدير دائرة التقييم  وح�صب ما 
بالهيئة  التاأمني  قطاع  على  لالإ�صراف  العامة  باملديرية  املخاطر  ومراقبة 
احلديثة  املجتمعات  يف  مهماً  دوراً  التاأمني  لقطاع  اأن  املال  ل�صوق  العامة 
من  لكثري  التاأمني  يوفرها  التي  االقت�صادية  احلماية  اإىل  فباالإ�صافة   ،
امل�صروعات فهو ي�صاهم يف جتميع املدخرات الالزمة لتمويل خطط التنمية 
يف املجتمعات النامية اأو لال�صتثمار يف اأوعية اقت�صادية متعددة يف املجتمعات 

املتقدمة اقت�صادياً.
و اأ�صار ال�صاحلي بقوله اأن الهيئة توىل اإهتمام كبري لتطوير اأق�صام املحا�صبة 
طريق  عن  املتخ�ص�س  املوؤهل  العماين  الكادر  ومتكني  التاأمني  �صركات  يف 
الربامج التدريبية وور�س العمل التي تقام ملوظفي قطاع التاأمني من فرتة 
واملحا�صبية  املالية  التقارير  اإعداد  يف  اأهمية  من  االأق�صام  لهذه  ملا  الأخرى 
واملعاجلة   ، دوليا  عليها  املتعارف  املحا�صبية  االأ�صول  وفق  القرارات  الإتخاذ 
احل�صابية الأعمال �صركات التاأمني التقليدي والتكافلي من خم�ص�صات فنية 
تاأمينية وغريها ، ال �صيما واأن هناك عدد كبري من الوافدين يف تلك االق�صام.  

اإىل متكني  ال�صاعية  املال  العامة ل�صوق  الهيئة  باأن جهود  واأ�صاف ال�صاحلي 
اخل�صائ�س   من  التاأمني  قطاع  به  يتمتع  ما  ظل  يف  تاأتي  الوطنية  الكوادر 
واملميزات احليوية، ال�صيما اأن القطاع لديه القدرة على ا�صتيعاب اأعداد كبرية 
التجارية  بالعلوم  املتعلقة  املجاالت  يف  واجلامعات  الكليات  خمرجات  من 
واملحا�صبية والت�صويقية باالإ�صافة اإىل خمرجات تقنية املعلومات، كما يتزامن 
اهتمام الهيئة بو�صع �صيا�صة متكني الكوادر الوطنية وتعمني القطاع ا�صتجابة 
ا�صتيعاب  يف  وامل�صاهمة  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  اإىل  احلكومة  لتوجه 
خمرجات موؤ�ص�صات التعليم العايل خالل الفرتة القادمة، كما جتدر االإ�صارة 
اإىل اأن قطاع التاأمني  �صهد منو  ملحوظا خالل ال�صنوات ال�صبع املن�صرمة 
حيث بلغ متو�صط النمو ال�صنوي 14.8%، كما بلغ اإجمايل االأق�صاط التاأمينية 
مع نهاية العامة املن�صرم حوايل 400 مليون ريال عماين فيما ت�صري البيانات 
االنتعا�س  حالة  ا�صتمرار  عن  اجلاري  العام  من  االأول  للن�صف  املدققة  غري 
التي ي�صهدها القطاع فقد بلغ اإجمايل االأق�صاط التاأمينية 247 مليون ريال 

عماين مرتفعة مبقدار 9% عن نف�س الفرتة من العام املن�صرم.

30 موظف ي�شاركون يف برنامج تاأمني املركبات 
التاأمني  قطاع  على  لالإ�صراف  العامة  باملديرية  ممثلة  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  توا�صل 
للكوادر  الهيئة  تنفذها  التي  التدريبية  اخلطة  اإطار  �صمن  التدريبية  الربامج  تقدمي 
التعميني  و�صيا�صات  خطط  دعم  �صبيل  يف  وذلك  التاأمني  �صركات  يف  العاملة  الوطنية 
تدريبياً  برناجما  اأيام  ثالثة  مدار  على  الهيئة  نفذت  حيث  التاأمني،  قطاع  يف  والتمكني 
حول تاأمني ال�صيارات خالل الفرتة من 7 اىل 9 �صبتمرب اجلاري بفندق االنرتكونتيننتال 
االكتتاب وفهم  باملبادئ وممار�صات  املتعلقة  املعارف  امل�صاركني  اك�صاب  اإىل  يهدف  والذي   ،
التغطية املن�صو�س عليها وخماطر ال�صيارات اخلا�صة ، والب�صائع ، ومركبات نقل الركاب 

واالأنواع االأخرى املختلفة .
وقانون  املركبات،  على  التاأمني  تاريخ  وعر�س  مقدمة  على  التدريبي  الربنامج  وا�صتمل 
العقود واملبادئ االأ�صا�صية املنطبقة على تاأمني املركبات واملرور والنظام القانوين، وت�صمن 
التعريف بامل�صتندات والوثائق، ومببادئ تطبيق التاأمني على املركبات ، وا�صتعر�س  اأي�صاً 

الربنامج الوثيقة املوحدة على املركبات ، وتناول  اأي�صا اإعادة التامني على املركبات.
وياأتي هذا الربنامج �صمن �صل�صة الربامج التي تنظمها الهيئة للعاملني يف قطاع التاأمني 

وذلك يف �صبيل رفع وتطوير كفاءة املوظفني مما �صوف ينعك�س ايجاباً على م�صتوى اأدائهم الوظيفي واإنتاجيتهم.

ممثلة  املال  ل�شوق  العامة  الهيئة  اختتمت 
قطاع  على  لالإ�شراف  العامة  باملديرية 
يف  املحا�شبة  التدريبي  الربنامج  التاأمني 
يف  وذلك   ، التاأمني  �شركات  ملوظفي  التاأمني 
الهيئة  تنفذها  التي  التدريبية  اخلطة  اإطار 
العاملة يف  الوطنية  الكوادر  لتدريب وتاهيل 
خطط  دعم  �شبيل  يف  وذلك  التاأمني  �شركات 
و�شيا�شات التعميني والتمكني يف قطاع التاأمني، 
على  التدريبي  الربنامج  الهيئة  نظمت  حيث 
من  موظف   36 ومب�شاركة  اأيام   خم�شة  مدار 
التاأمني  قطاع  يف  العاملة  الوطنية  الكوادر 
والذي يهدف اإىل تعريف امل�شاركني وتاأهيلهم 
والتدقيق  واملراقبة  املحا�شبة  مهام  يف  للعمل 

يف قطاع التاأمني .
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متعددة  تفاهم  مذكرة  اخلليجية  املال  اأ�صواق  على  الرقابية  الهيئات  وقعت 
االأطراف والتي �صتكون مبثابة اإطار تنظيمي للتعامل بني االأجهزة الرقابية على 
تلك االأ�صواق، يف خطوة ت�صتهدف تعزيز التوا�صل والروابط بني تلك االأجهزة يف 
اإطار عمل موحد لت�صهيل تبادل املعلومات املتعلقة بعمل االأ�صواق املالية جاء ذلك 
اجلهات  اإدارة  جمال�س  لروؤ�صاء  الوزارية  للجنة  ال�صاد�س  االجتماع  هام�س  على 

املنظمة لالأ�صواق املالية بدول املجل�س والذي عقد يف دول قطر .
وقد تراأ�س وفد ال�صلطنة يف اأعمال اجتماع اللجنة الوزارية ملجال�س اإدارة الهيئة 
رئي�س  اجلابري  �صعيد  بن  يحيى  معايل  اخلليجية  املال  اأ�صواق  على  الرقابية 
املنطقة  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
ال�صاملي  �صامل  ال�صيخ عبداهلل بن  �صعادة  بالدقم وبع�صوية  االقت�صادية اخلا�صة 
خبري  املخيني  علي  بن  واأحمد  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اقت�صادي مبكتب الرئي�س التنفيذي واأحمد بن را�صد ال�صوطي اأخ�صائي بدائرة 

التعاون الدويل.
التفاهم  مذكرة  باأن  املال  ل�صوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأو�صح  وقد 
التي مت اإبرامها بني اأ�صواق املال اخلليجية تاأتي يف �صياق اجلهود القائمة لتعزيز 
التنمية والتكامل االقت�صادي بني اأ�صواق دول املجل�س، وال�صعي لتحقيق املواءمة 
باأن  موؤكدا  املجل�س،  بدول  املالية  االأ�صواق  يف  املطبقة  واالأنظمة  القوانني  بني 
وت�صهيل  امل�صرتك  التعاون  لغر�س  حمدد  عمل  اإطار  اإن�صاء  اإىل  تهدف  املذكرة 
تبادل املعلومات بني اجلهات املنظمة لتنفيذ اأو �صمان االلتزام بقوانينها واملتعلقة 

باالأوراق املالية واأية قوانني اأو متطلبات تنظيمية اأو رقابية، كما اأن هناك جماالت 
اأ�صواق  اأكرب وتعزيز �صالمة  امل�صتثمرين ب�صكل  عمل م�صرتكة ت�صاهم يف حماية 
االأوراق املالية من خالل تبادل املعلومات وامل�صاعدة يف التحقيقات اإىل احلد الذي 
ت�صمح به قوانني)اأنظمة( وممار�صات اجلهات املنظمة، اإىل جانب تعزيز التعاون 

يف جماالت التدريب و تبادل اخلربات الفنية لدعم وتطوير اأ�صواق املال.
من  عدداً  املجال�س  لروؤ�صاء  الوزارية  اللجنة  اجتماع  تناول  اآخر  جانب  من 
القرارات  عن  العامة  االأمانة  تعر�صه  الذي  االإيجاز  مقدمتها  يف  املو�صوعات 
االقت�صادية للمجل�س االأعلى يف دورته الـ )35(،والتو�صية ب�صاأن القواعد املوحدة 
على  النهائية  التعديالت  ورفع  املجل�س،  بدول  املالية  االأ�صواق  يف  لال�صتحواذ 
العتمادها  املجل�س  بدول  املالية  االأ�صواق  يف  االأ�صهم  لطرح  املوحدة  القواعد 

كقواعد ا�صرت�صادية.
هيئات  اإدارات  جمال�س  لروؤ�صاء  الدائمة  الوزارية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ملعاجلة  العقبات  فعلية  وخطوات  ت�صورات  و�صع  تتوىل  اخلليجية  املال  اأ�صواق 
لالتفاقية  تنفيذاً  اإجراءاته  وتفعيل  االأ�صواق  هذه  بني  التكامل  التي  تعرت�س 
اإىل  اإ�صافة  ال�صاأن،  بهذا  االأعلى  املجل�س  وقرارات  املجل�س  دول  بني  االقت�صادية 
حتقيق متطلبات ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة وما ن�صت عليه االتفاقية باأن يعامل 
مواطنو دول املجل�س الطبيعيون واالعتباريون يف اأي دولة من الدول االأع�صاء 
معاملة مواطنيها دون تفريق اأو متييز يف املجاالت االقت�صادية كافة، مبا يف ذلك 

تداول االأ�صهم وتاأ�صي�س ال�صركات، اإىل جانب اإطالق املبادرات االإبداعية.

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صاملي  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صعادة  قال 
ل�صوق املال، اإنَّ يوم الثامن ع�صر من نوفمرب مُيثل حمطة لتجديد العهد والوالء 
املزيد من العطاء واالإجنازات.  العمانية على امل�صي قدماً نحو  النه�صة  لقائد 
اأ�صاء  الذي  املجيد  اليوم  بهذا  يحتفوا  اأن  واأبنائه  الوطن  بهذا  واأ�صاف: حريٌّ 

التطوير  جوانب  على  يقت�صر  مل  جديداً  فجراً 
اإنَّ  بل  والبناء فح�صب،  التقدم  والتنمية وحتقيق 
م�صهَد التالحم بني قائد الوطن واأبنائه يجعلنا 
نفخر ونباهي بنه�صة �صاملة امتدت لت�صمل ربوع 
جتربة  تكون  اأن  بجدارة  ا�صتحقت  الوطن  هذا 
اآمال  ا�صتوعبت  ثابتة  بخطى  �صارت  متميزة 
م�صتنري  ونهج  حكيمة  وبروؤية  العماين  ال�صعب 
ال�صيا�صية  امل�صتويات  كافة  على  التطور  اإىل  قاد 
والتي  والثقافية،  واالجتماعية  واالقت�صادية 
االأ�صالة  على  املحافظة  عن�صر  طياتها  يف  حملت 

واالنطالق نحو اإر�صاء دعائم الدولة الع�صرية احلديثة. اإنَّ االآمال التي حتققت 
والثقة التي غر�صتها ثمار هذه النه�صة يقراأها القا�صي والداين يف عيون اأبناء 
امل�صي يف دعم خطط  اإرادة وعزمية على  نفو�صهم  امتالأت  الذين  الوطن،  هذا 

وجهود التنمية امل�صتدامة.
وجناح  لتقدم  حي  كاأمنوذج  ترُبز  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  اإنَّ  ال�صاملي:  وقال 

التجربة العمانية باعتبارها اجلهة امل�صرفة على قطاعي �صوق راأ�س املال والتاأمني 
وهما ميثالن مكونني اأ�صا�صيني من مكونات االقت�صاد العماين احلديث، لتلعب 
�صوق راأ�س املال دورها يف دعم االقت�صاد النا�صئ وتوفري التمويل الالزم مل�صاريع 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  منظومة  وال�صتكمال  املختلفة  االقت�صادية  التنمية 
االقت�صاديات  يف  عنها  غنى  ال  التي  واملالية 
احلديثة. وقد ا�صتطاع ال�صوق اأن يخطو خطوات 
املوؤ�ص�صي  التطوير  جمال  يف  ومت�صارعة  مهمة 
اآخر، فاإنَّ قطاع  والفني والت�صريعي. ومن جانب 
للم�صاهمة  حثيثة  خطوات  خطا  اأي�صاً  التاأمني 
من  �صواء  االقت�صادية؛  التنمية  يف  اأي�صاً  بدوره 
خالل توفري التغطية التاأمينية الالزمة لالأفراد 
خالل  من  اأو  االقت�صادية  وامل�صاريع  واملوؤ�ص�صات 
املال  ل�صوق  العامة  والهيئة  اال�صتثماري.  دوره 
من  لتمكينها  القطاعني  كال  يف  جهدها  تعمل 
مواكبة التطورات وا�صتيعاب املعطيات وامل�صتجدات املحلية واالقليمية والعاملية؛ 
وذلك من خالل املراجعة امل�صتمرة للقوانني والت�صريعات املنظمة لقطاع �صوق 
توفري  و�صرورة  املحلية  ال�صوق  يتنا�صب مع معطيات  والتاأمني، مبا  املال  راأ�س 
يواكب  مبا  وكذلك  لال�صتثمار،  منا�صبة  بيئة  لبناء  الراهنة  املرحلة  متطلبات 

التطور الذي ت�صهده االأ�صواق العاملية

اأ�سواق املال اخلليجية توقع 
مذكرة تفاهم متعددة الأطراف 

لتعزيز التعاون امل�سرتك

ال�ساملي: العيد الوطني حمطة لتجديد العزم للم�سي قدماً يف م�سية الإجنازات

ال�شاملي ...
والتكامل  التنمية  تعزيز  اإىل  ت�شعى  املذكرة 

االقت�شادي بني اأ�شواق دول املجل�ش
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�أخبار 
وفعاليات 

�سوق م�سقط 
للأور�ق �ملالية

�شوق م�شقط ثانيا خليجيا يف ن�شبة 
�إف�شاح �ل�شركات �ملدرجة 

�شوق م�شقط 
لالأور�ق �ملالية

...
 �إ�شد�ر�ت

اأو�صحت اأحدث اإح�صائية اإقت�صادية اأن �صوق /تداول/ ال�صعودي و�صوق م�صقط لالأوراق املالية جاءتنا كاأف�صل 
االأ�صواق املالية اخلليجية يف �صرعة اإف�صاح �صركاتها املدرجة  عن نتائجها املالية. 

واأو�صحت اإف�صاحات ال�صركات العامة املدرجة يف االأ�صواق املالية اخلليجية عن نتائجها املالية من عام 2014 
لغاية عام 2015/ اأن 98% من �صركات ال�صوق املايل ال�صعودي / تداول/ اأف�صحت عن بياناتها املالية، يف حني 
البور�صة  و�صجلت   ، املالية  نتائجها  عن  املالية  لالأوراق  م�صقط  ب�صوق  املدرجة  ال�صركات  من   %51 اأف�صحت 

القطرية ثالث اأعلى ن�صبة اإف�صاح ل�صركاتها املدرجة بن�صبة %20. 
واأ�صواق مالية  اإقت�صادي  الطالب خبري  الدكتور �صالح عبدالرحمن  واأكد 
�صوق  حققتها  التي  الثانية  املرتبة  اأن  العمانية  االأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف 
م�صقط لالأوراق املالية ي�صكل نقلة نوعية يف جمال االإف�صاح قيا�صا بالفرتات 
اإف�صاح  �صرعة  ب�صاأن  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  تعميم  اأن  حيث  ال�صابقة، 
اأثمر ب�صعي ال�صركات لالإف�صاح حال االإنتهاء  ال�صركات يف بداية هذا العام 

من اإعداد البيانات اخلتامية. 
واأو�صح الدكتور �صالح الطالب اإىل اأن �صرعة اإف�صاح ال�صركات املدرجة عن 
نتائجا املالية هو حتقيق للعدالة واال�صتقرار يف االأداء ال�صوقي وعدم اإعطاء 

اأية فر�صة الأي جهة لالإ�صتفادة من املعلومات الداخلية لل�صركات. 
املالية  �صوق م�صقط لالأوراق  املدرجة يف  ال�صركات  اأن عدد  بالذكر  اجلدير 

يبلغ 117 �صركة، اأف�صحت منها 60 �صركة. 

�صفحة   16 يف  االإنرتنت/  عرب  /التداول  االأول  التوعوي  الكتيب  ويقع 
وباللغتني العربية واالإجنليزية، حيث يوجد للقارئ م�صاحة لالإطالع على 
التداول  التي يجب مراعاتها عند  والقواعد  االإنرتنت  التداول عرب  مزايا 
التي  واملحاذير  اإلكرتونيا  االأوامر  الإعطاء  املتبعة  واخلطوات  االإلكرتوين 
للتداول  القانونية  االأحكام  ال�صوء على  واأي�صا ي�صلط  االإبتعاد عنها،  يجب 

عن طريق االإنرتنت. 
االإ�صتثمار/ من خالل  اأهمية /�صناديق  الثاين  التوعية  الكتيب  فيما يربز 
واأنواعها  فيها  االإ�صتثمار  ومزايا  وماهيتها  ال�صناديق  تلك  بن�صاأه  التعريف 
اأ�صا�صها  على  يتم  التي  املهمة  املعايري  جانب  اإىل  عليها  القائمة  واالأ�ص�س 

وطريقة  االإ�صتثمارية  ال�صناديق  يف  االإ�صتثمار  وخماطر  ال�صندوق  اإختيار 
املال  �صوق  تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  االإ�صتثمار،  �صناديق  وحدات  بيع  اأو  �صراء 

العماين اأعمال ال�صناديق. 
�صمن  ياأتي  اجلديدة  التوعوية  الكتيبات  اإ�صدار  اأن  بالذكر  اجلدير 
بتنفيذها،  املالية  لالأوراق  م�صقط  �صوق  قامت  توعوية  اإ�صدارات  �صل�صلة 
االإ�صتثمار  عن  كتيبات  بال�صوق  والتوعية  االإعالم  دائرة  لدى  تتوفر  حيث 
املالية  القوائم  الناجح وقراءة وتف�صري  االإ�صتثمار  االإ�صتثمار ودليل  واأدوات 

وم�صطلحات االأ�صواق املالية. 

املالية  لالأوراق  م�شقط  �شوق  اأ�شدرت 
جهودها  �شمن  جديدة  توعوية  كتيبات 
االإ�شتثمارية  الثقافة  لن�شر  الرامية 

واالإدخارية. 
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�أحمد �ملرهون: 850 مليار دولر حجم ��شتثمار�ت �ل�شركات 
�لعائلية �خلليجية 

قال اأحمد بن �صالح املرهون مدير عام �صوق م�صقط لالأوراق املالية ان 
التعاون لدول اخلليج  العائلية بدول جمل�س  ال�صركات  ا�صتثمار  حجم 
العربية حوايل 850 مليار دوالر امريكي لت�صكل حوايل 70 % من حجم 
اقت�صاديات دول اخلليج. جاء ذلك يف ورقة العمل التي قدمها مبوؤمتر 
املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  دبي  بامارة  االولية  اال�صدارات  حول 
ان  واكد  املا�صي.  �صبتمرب   17 وحتى   14 الفرتة  خالل  عقد  والذي 
ال�صركات العائلية لعبت دورا كبريا يف اإدامة زخم التنمية االقت�صادية 
التكيف  وا�صتطاعت  اال�صتدامة  �صبل  لها  توفرت  عندما  بلدانها  يف 
بانتقال  املتعلقة  تلك  خا�صة  واجهتها  التي  املتغريات  مع  والتفاعل 
امللكية من املوؤ�ص�س اىل االجيال الالحقة عن طريق التغيري الهيكلي يف 
منط االداره اوامللكية . وا�صاف اأن اجمايل ثروات وا�صتثمارات ال�صركات 
العائلية بدول املجل�س تبلغ حوايل 2 تريليون دوالر وتوظف حوايل 15 
مليون عامل وطني واجنبي اأي ما يزيد على 80 % من القوى العاملة 
ان  املالية  واأكد مدير عام �صوق م�صقط لالأوراق  يف هذه االقت�صادات. 
ال�صركات العائلية، كانت وال تزال، عماد االقت�صاد اخلليجي اإذ ت�صيطر 
النفط م�صريا  با�صتثناء قطاع  القطاعات االقت�صادية تقريبا  كّل  على 
اىل اأن اأغلب هذه ال�صركات بداأت يف التجارة وتو�صعت لت�صبح متنوعة 
االأن�صطة، ومرت تلك ال�صركات مبرحلة انعطاف بالنظر لزيادة املناف�صة 
العاملية يف االأ�صواق املحلية مع وجود اقت�صاد اأكرث انفتاحا، ف�صاًل عن 
التحديات املرتبطة بالتحول من اجليل الذي يتوىل القيادة اإىل اجليل 

ال�صركات  ا�صتدامة  اأهمية  وحول  العائلة.  اأفراد  من  الثالث  اأو  الثاين 
بالغ  اأثر  له  العائلية  ال�صركات  عمل  ا�صتدامة  ان  اأي�صا  قال  العائلية، 
على كل من املالكني يف احلفاظ على ثرواتهم وتنميتها وال�صركة خالل 
تطويرها اداريا وماليا وفنيا مما ي�صهم يف دورها يف االقت�صاد الوطني 
وذلك بتعزيز ا�صتمرارية التنمية ورفع م�صتوى الناجت االجمايل املحلي 
ون�صب الت�صغيل فيه. وا�صار اىل ان الدرا�صات االخرية اثبتت اأن اأكرب 10 
�صركات يف العامل من حيث قيمتها ال�صوقيه هي �صركات بداأت عائلية 
وا�صتطاعت اأن تتكيف مع املتغريات ماليا واداريا وحتولت اىل �صركات 
التي  التحديات  والتطور وعن  والنمو  اال�صتمرار  م�صاهمة مكنها من 
تواجه ال�صركات العائلية او�صح مدير عام �صوق م�صقط لالأوراق املالية 
اأن ال�صركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب و�صع 
�صبل  وحتديد  م�صتقبلها  ال�صت�صراف  وعملية  علمية  وت�صورات  روؤى 
وو�صائل م�صاعدتها للتعاي�س مع امل�صتجدات والتحديات املختلفة التي 
التحديات  ابرز هذه  والنمو ولعل  البقاء  �صبل  لها  تواجهها مبا يكفل 
اىل  املوؤ�ص�س  من  واالدارة  امللكية  انتقال  وكذلك   . اخلالفة  حتديات 
بناء  يتوفر  ال  حينما  �صراعات  من  عنها  ينجم  ما  الالحقة  االجيال 
ملبادئ احلوكمة وتخطيط  او ميثاق عائلي وتطبيق  موؤ�ص�صي ود�صتور 
جانب  اىل  امللكية  وانتقال  ال�صركة  ادارة  يف  اليها  ي�صتند  ا�صرتاتيجي 
وغريها  والتمويل  والعوملة  واالدارة  امللكية  بني  الف�صل  عدم  حتديات 

من التحديات االخرى 
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برنامج تدريبي 
حول قانون �شوق 

�ملال �لعماين

جمموعة من �لزيار�ت �لطالبية ل�شوق م�شقط لالأور�ق �ملالية 

اأكتوبر ونوفمرب  املالية خالل �صهري  اإ�صتقبلت �صوق م�صقط لالوراق 
جمموعة من الكليات واجلامعات يف زيارات ميدانية لطالبها  للتعرف 
مع  بدرا�صتهم  العلمية  اجلوانب  وربط  العمل  واآليات  ال�صوق  على 

اجلانب العملي. 
جامعة  طالب  وتعرف 
وجامعة  قابو�س  ال�صلطان 
وجلات  وكلية  �صحار 
والكلية  احلديثة  والكلية 
والكلية  باإبراء  التقنية 
باالإ�صافة  مب�صقط  التقنية 
املدار�س  من  جمموعة  اإىل 
اأثناء  واخلا�صة  احلكومية 

زياراتهم على ن�صاأة االأ�صواق املالية واأهميتها ودورها يف تن�صيط االإقت�صاد 
الوطني واآلية عمل االأ�صواق وكيفية حتقيق اإ�صتثمارات ناجحة بال�صوق 
الرقابة على عمليات  االإيجابية لالإ�صتثمار وم�صتويات  االأدوار  يف ظل 

التداول واالإف�صاح وال�صفافية وذلك ل�صمان حقوق امل�صتثمرين فيه.
كما �صمل الربنامج املخ�ص�س 
قاعة  زيارة  للطالب 
على  والتعرف  امل�صتثمرين 
واالأرقام  واملعلومات  البيانات 
ال�صا�صات  عرب  الظاهرة 
يف  منها  االإ�صتفادة  وكيفية 
ا�صتثمارية  قرارات  اإتخاذ 

�صليمة. 

اأختتم يوم االأربعاء )2015/11/4( بقاعة التدريب مببنى الهيئة العامة ل�صوق 
نظمتها  والتي  العماين/  املال  �صوق  /قانون  حول  التدريبي  الربنامج  املال، 
وامل�صرفية  املالية  الدرا�صات  كلية  مع  بالتعاون  املالية،  لالأوراق  م�صقط  �صوق 
ومعهد /FitcLearning/ واملعتمد من قبل املعهد املعتمد لالأوراق املالية 
وجتهيز  حت�صري  اإىل  التدريبي  الربنامج  ويهدف   ./CISI/ واالإ�صتثمار 
 29 الربنامج  يف  و�صارك  املعهد.  من  املعده  لالإختبارات  للخ�صوع  املتدربني 
من العاملني يف جمال االأوراق املالية وهم من الو�صطاء مع تقدمي م�صورة و 
الباحثني واملحللني املاليني وخدمة العمالء واملحا�صبني واملدققني الداخليني 

وم�صوؤويل االإلتزام. 
لالأوراق  م�صقط  ب�صوق  العمليات  دائرة  مدير  الهنائي  حمود  بن  بدر  واأو�صح 
املالية باأن الربنامج يهدف اإىل جتهيز وتاأهيل امل�صاركني الأداء اإختبارات املعهد 
املتطلبات  من  املعهد  مقررات  تعد  حيث  واالإ�صتثمار،  املالية  لالأوراق  املعتمد 
اإ�صتنادا  املالية وذلك  االأوراق  العاملني يف جمال  االإلزامية لتجديد تراخي�س 
اإىل املادة /119/ من الالئحة التنفيذية من قانون �صوق راأ�س املال كال ح�صب 

امل�صميات الوظيفية.

ومنها  للوظائف  االإلزامية  املوؤهالت  من  املقرر  هذا  يعد  الهنائي:  بدر  وقال 
العمالء  وخدمة  املاليني  واملحللني  الباحثني  و  م�صورة  تقدمي  مع  الو�صطاء 
العهد  االإلتزام وموظف ح�صابات  الداخليني وم�صوؤويل  واملحا�صبني واملدققني 
امل�صاركني  والتزام  بحر�س  م�صيدا  ال�صندوق،  ومدير  واالأمانة  واحلفظ 
لالإ�صتفاده من الربنامج ب�صورة فاعلة ليتمكنوا من اإجتياز اإختبار املادة الحقا.

واأ�صار مدير دائرة العلميات اإىل اأن �صوق م�صقط لالوراق املالية قد اأ�صدرت يف 
ترخي�س  من  لالنتهاء  االلزامية  ال�صوابط  حتديد  ب�صاأن  تعميما  �صابق  وقت 
وتاهيل العاملني يف جمال االوراق املالية حددت من خالله الوظائف املطلوب 

ترخي�صها واملدة الزمنية لكل مقرر.
اأخذت على عاتقها م�صوؤولية  املالية  اأن �صوق م�صقط لالأوراق  بالذكر  اجلدير 
توفري برامج تدريبية وتاأهيلية للخا�صعني الإختبارات املعهد املعتمد لالأوراق 
فر�س  وزيادة  للمتقدمني  الدعم  توفري  بغر�س  وذلك  واالإ�صتثمار  املالية 

اإجتيازهم االختبار بنجاح.
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بنك نزوى يف حلقة نقا�شية ب�شوق م�شقط لالأور�ق �ملالية  

�شوق م�شقط تنتج �أغنية م�شورة مبنا�شبة �لعيد �لوطني �ملجيد

اإين عماين  اأفتخر  اأغنية وطنية م�صورة بعنوان  باإنتاج  املالية  العيد الوطني اخلام�س واالأربعني املجيد قامت �صوق م�صقط لالأوراق  مبنا�صبة 
وهي من كلمات ال�صاعر مازن الهدابي واأحلان اإبراهيم املنذري، وقد مت بثها عرب خمتلف القنوات التلفزيونية واالإذاعية بال�صلطنة تزامنا مع 

احتفاالت البالد بالعيد الوطني، كما مت بث االأغنية بقناة �صوق م�صقط لالأوراق املالية على موقع يو تيوب.

اإ�صت�صافت �صوق م�صقط لالأوراق املالية الدكتور جميل اجلارودي الرئي�س 
التنفيذي لبنك نزوى وعدد من امل�صوؤولني بالبنك يف حلقة نقا�صية وذلك 
التي  امل�صتقبلية  واخلطط  املا�صية  الفرتة  خالل  البنك  اأداء  عن  للحديث 

يعتزم البنك تنفيذها والنتائج املالية. 
وقد عقدت احللقة بقاعة رجال االأعمال مببنى الهيئة العامة ل�صوق املال 
بح�صور م�صوؤولني من �صركات الو�صاطة واال�صتثمار وعدد من امل�صتثمرين 
ورجال ال�صحافة واالإعالم باالإ�صافة اإىل امل�صوؤولني يف �صوق م�صقط لالأوراق 

املالية والهيئة العامة ل�صوق املال و�صركة م�صقط للمقا�صة واالإيداع. 
وكان بنك نزوى قد اأعلن عن نتائجه االأولية للربع الثالث من العام اجلاري 
حيث قل�س خ�صائره بن�صبة 29% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2014م، وقد 
بلغت خ�صائر البنك 4.2 مليون ريال مقابل 5.95 مليون ريال نهاية �صبتمرب 

من العام املا�صي. 
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خطو�ت �لإ�شتثمار

اأوال: التخطيط لال�شتثمار
اأعرف و�شعك املايل جيدا

اأنظر بواقعية لو�صعك املايل احلايل وتعرف على م�صادر دخلك ونفقاتك، 
وتاأكد من دفع اإلتزاماتك اأوال ومن ثم تخ�صي�س جزء من دخلك لالإدخار 

واال�صتثمار، فالتنظيم املايل �صي�صاعدك يف القيام با�صتثمار اآمن وناجح.

حدد اأهدافك اال�شتثمارية
تتالءم  تنفيذية  خطة  و�صع  ثم  ومن  اال�صتثمارية  االأهداف  حتديد  يجب 
من احتياجات وقدرات امل�صتثمر املالية ودرا�صة ال�صوق واالأ�صهم درا�صة وافية 
قبل اتخاذ اأي قرار ا�صتثماري، مع مراعاة قراءة جميع النماذج اال�صتثمارية 

وفهمها فهماً جيداً واال�صتعانة مبن تثق به اإذا ما ا�صتع�صى عليك ذلك.

ثانيا: االإجراءات قبل التداول
فتح رقم م�شاهم

اأو  م�صاهم  رقم  عليه  يطلق  رقم  لديه  املالية  االأوراق  ب�صوق  م�صتثمر  اأي 
ومن  البور�صة  لدخول  امل�صتثمر  �صفر  جواز  الرقم  هذا  ويعترب  م�صتثمر، 
جميع  به  حتتفظ  كما  مالية  اأوراق  من  لديك  ما  معرفة  ميكن  خالله 

املعامالت التي قمت بها يف البور�صة.

اإختيار �شركة الو�شاطة
عنك،  نيابة  والبيع  ال�صراء  بعمليات  تقوم  التي  اجلهة  هي  الو�صاطة  �صركة 
التي  الو�صاطة  �صركة  اأختيار  عليك  ا�صتثماريه  عملية  باأي  البدء  وقبل 

�صتتعامل معها واالإتفاق معها بكل ما يتعلق بحقوقك واإلتزاماتك. 

ثالثا: التداول
ال�شراء والبيع

فعليا  تدخل  وبذلك  للو�صيط  والبيع  ال�صراء  اأوامر  اإعطاء  ت�صتطيع  االآن 
اأ�صحاب  اإىل  الرجوع  باأهمية  ن�صري  اأن  بد  ال  وهنا  املالية،  االأوراق  ل�صوق 
على  االإطالع  وعليك  قرار،  اأي  اإتخاذ  قبل  وو�صطاء  حمللني  من  اخلربة 

االأخبار واملعلومات وحتليلها لت�صاعدك على اتخاذ قرارات منا�صبة.

متابعة اال�شتثمار وتطوير القدرات
كان  اذا  مما  للتاأكد  با�صتمرار  ا�صتثماراتك  اآداء  وتراقب  تراجع  ان  عليك 
ان  ام  اال�صتثماري  هدفك  حتقيق  نحو  يعمل  مازال  اال�صتثماري  برناجمك 
هناك حاجة الإعادة هيكلة ا�صتثماراتك كما عليك ان تتاأكد من اعطاء اوامر 
و�صوح  عدم  او  غمو�س  عن  تنتج  م�صكالت  اية  لتتجنب  لو�صيطك  وا�صحة 
اوامرك والتن�صى مراجعة ك�صوف ح�صاباتك، كما اأن متابعتك ال�صتثماراتك 
يتيح لك الفر�صة الكت�صاف االأخطاء وعيوب االأداء مبا ال يدع جماال لتكرار 

ذلك م�صتقبال واأجعل هذه املتابعة دورية، اأي اإن مل تكن يومية فاأ�صبوعية.
بك  اخلا�صة  والقدرات  املهارات  وتطوير  تعزيز  يف  اال�صتمرار  عليك  كما 
كم�صتثمر واال�صتفادة من الدورات التدريبية واالطالع على احدث املن�صورات 
والكتيبات والتقارير حول جماالت اال�صتثمار يف االأ�صواق املالية وحاول دائما 
تن�صيط ذاكرتك فيما يتعلق بالتحليل االأ�صا�صي والفني، وبذلك تكون موؤهال 

وم�صتعدا الأختيار اأف�صل االأ�صهم واال�صتثمارات.
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اجلمعية العمانية لألوراق املالية 
و هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 يوقعان اتفاقية تعاون )تفاهم(
�شلطنة عمان - م�شقط / فندق ق�شر الب�شتان يوم ال�شبت املوافق 3 اكتوبر 2015م 

وقعت اجلمعية العمانية لالوراق املالية وهيئة املحا�شبة لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية اإتفاقية تعاون م�شرتكة 
بهدف العمل يف جمال الدورات التدريبية املهنية املتقدمة . وياأتي التوقيع على االتفاقية متزامنا مع عقد االجتماع الرابع 
ملجل�ش اإدارة الهيئة يف ال�شلطنة ، وقد وقع االتفاقية عن اجلمعية رئي�ش جمل�ش اإدارتها الفا�شل /احمد بن �شعيد ك�شوب ، 

فيما وقعها عن هيئة املحا�شبة واملراجعة �شعادة الدكتور/ فالح بن را�شد العازمي نائب رئي�ش جمل�ش االدارة .

وت�صمن الغر�س من توقيع مذكرة التفاهم اىل و�صع اإطار عمل للتن�صيق 
بني اجلمعية وهيئة املحا�صبة واملراجعة اخلليجية لتحقيق اهداف برامج 
بربامج  يتعلق  فيما  اخلربات  وتبادل  امل�صتمر  املهني  والتعليم  التدريب 
اإقامة  يف  يف  والتعاون  املعلومات  وتبادل  امل�صتمر  املهني  والتعليم  التدريب 
امل�صتجدات  ، واحلر�س على ن�صر  املوؤمترات والندوات ذات العالقة باملهنة 
يتعلق  فيما  �صواء  واجلمعية  الهيئة  اع�صاء  بني  املهنة  على  تطراأ  التي 
باملعايري اأو غريها من االأمور املهنية ومواكبة االأحداث املالية واالقت�صادية 
على امل�صتوى االإقليمي والدويل وحتديد موقف املهنة جتاهها من خالل 

املوؤمترات واللقاءات العلمية .
املحا�صبة لدول  املالية وهيئة  العمانية لالوراق  وقامت اجلمعية اجلمعية 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتبادل الهدايا التذكارية على هام�س 

توقيع االإتفاقية بني الطرفني .
اجلمعية  ادارة  جمل�س  اع�صاء  من  عدد  الر�صمي  التوقيع  حفل  وح�صر 
اع�صاء  من  وعدد  عمان  و�صناعة  جتارة  وغرفة  املالية  لالوراق  العمانية 
جمل�س اإدارة هيئة املحا�صبة واملراجعة اخلليجية وممثلني من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي .
اإن  اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  ك�صوب  �صعيد  بن  احمد   / الفا�صل  واأكد 
هذه االتفاقية تعد باكورة التعاون بني اجلمعية وهيئة املحا�صبة واملراجعة 

خا�صة  املوؤ�ص�صي  للتعاون  وا�صعة  واأفاقا  م�صتقبال  يفتح  مبا  اخلليجية 
والبحثية  التدريبية  اخلدمات  وتقدمي  املهنيني،  تدريب  جماالت  يف 
واال�صت�صارية املتقدمة الأبناء املجتمع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا 
ي�صهم يف التنمية الوطنية ال�صاملة ويعود بالتايل باخلري على الوطن بكافة 
فئاته، واأ�صاف قائاًل باأن املهن يف قطاع �صوق راأ�س املال بحاجة اىل املزيد من 
التطوير والتاأهيل نظراً حلاجة االقت�صاد للتطوير امل�صتمر يف هذا املجال 
اأ�صافة  اخلليجية  واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  مع  االتفاقية  توقيع  ويعد   ،
املايل  املالية يف العمل نحو تطوير القطاع  ل�صل�صلة جهود جمعية االوراق 
واملراجعة  املحا�صبة  ملهنة  املوؤ�ص�صة  به هذه  تقوم  الذي  الكبري  للدور  نظراً 
ولعالقتها باالأ�صواق املالية ، والتعاون معهم �صيفتح اآفاقاً جديدة لتطوير 
املهنة واالرتقاء بها وتنمية الكوادر الب�صرية يف دول جمل�س التعاون خدمة 

القت�صاداتها وتنمية الأ�صواقها املالية وامل�صتثمرين فيها . 
رئي�س  نائب  العازمي  را�صد  بن  فالح  الدكتور/  �صعادة  قال  جهته  من 
هذه  على  التوقيع  ان  اخلليجية  واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  اإدارة  جمل�س 
تهتم  مهنية  موؤ�ص�صة  مع  الت�صارك  يف  حقاً  االإعتزاز  على  يبعث  االتفاقية 
لتنمية الكوادر املهنية  ، م�صيفاً بانه يوؤمن اإمياناً عميقاً باأهمية التدريب 
بناًء  يف  �صوياً  املوؤ�ص�صتني  لتعمل  القادة  من  جديد  جيل  خللق  والتاأهيل 
الروؤية امل�صرتكة التي جتمعهما معاً لتزويد اجلميع بتعليم وتدريب عايل 
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اجلودة. وياأتي توقيع هذه االإتفاقية يف اإطار التعاون بني الهيئة والهيئات 
الهيئة  بني  امل�صرتك  للعمل  اإطار  و�صع  اأجل  ومن  الوطنية  واجلمعيات 
واجلهات ذات العالقة لتبادل اخلربات واملعلومات وملا فيه م�صلحة املهنة 
املهني  والتعليم  التدريب  برامج  خالل  من  الب�صرية،  الكوادر  وتطوير 
امل�صتمر حيث اأن ر�صالة الهيئة تتمثل ب�صكل اأ�صا�صي بقيادة وتنظيم مهنة 
وفقا  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  واملراجعة  املحا�صبة 
الأف�صل املعايري واملمار�صات الدولية ، كما تلتزم الهيئة بالعمل على توحيد 
مقومات املهنة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولها تعاون 
باملهنة،  العالقة  ذات  الدولية  واملنظمات  املهنية  واجلمعيات  الهيئات  مع 
كما ت�صهم يف التنمية االقت�صادية وتنمية املوارد الب�صرية املتعلقة مبهنة 
املحا�صبة واملراجعة يف دول جمل�س التعاون، وتهدف اإىل القيام بكل ما من 
�صاأنه تنظيم وتطوير مهنة املحا�صبة واملراجعة يف الدول االأع�صاء )دول 
وحتقيق  اليمنية(،  واجلمهورية  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
املعايري  واعتماد  واإعداد  وتطوير  ومراجعة  بينها  والتكامل  التن�صيق 
واآداب  �صلوك  وقواعد  واملراجعة  املحا�صبة  معايري  االأخ�س  وعلى  املهنية، 
املهنة اآخذة يف االعتبار املعايري الدولية وجتارب الدول والهيئات املهنية. 

ومن هنا ياأتي اأهمية التعاون بني الهيئة واجلمعية يف هذه املجاالت.
اأن�صئت يف دي�صمرب 1998م،  اأن هيئة املحا�صبة واملراجعة  واجلدير بالذكر 
بقرار من املجل�س االأعلى لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
�صاأنه  من  ما  بكل  القيام  مهامها  ومن  2001م.  مايو  يف  اأعمالها  وبداأت 
والتكامل  التن�صيق  وحتقيق  واملراجعة،  املحا�صبة  مهنة  وتطوير  تنظيم 
واعتماد  واإعداد  وتطوير  فيما يخ�س مراجعة  التعاون  دول جمل�س  بني 
املهنة مبا يف ذلك اقرتاح تعديل  املهنية، وتوحيد و�صائل تنظيم  املعايري 
ل�صهادة  الالزمة  القواعد  وو�صع  والقوانني،  االأنظمة  وتوحيد  وتطوير 
االأداء  الزمالة اخلليجية )GCPA( وتنفيذ ذلك، واالرتقاء مب�صتوى 

املتعلق  امل�صتمر  التدريب والتعليم  اإعداد وتنفيذ برامج  املهني من خالل 
باملهنة، واإعداد وت�صجيع البحوث والدرا�صات املتعلقة باملهنة واإثراء الفكر 

املحا�صبي علمياً ومهنياً. 
كما ان�صئت اجلمعية العمانية لالوراق املالية بداية حتت م�صمى جمعية 
جتارية  غري  مهنية  رابطة  وهي   ، املالية  لالأوراق  م�صقط  �صوق  و�صطاء 
اأن�صئت تطبيقا الأحكام قانون �صوق راأ�س املال ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
باأمور  لتهتم   )2002/7( رقم  الوزاري  والقرار  وتعديالته   )98/80( رقم 
املالية والعمل على توافيق  االأوراق  العاملة يف جمال  ال�صركات  اأع�صائها 
والقوانني  واللوائح  االأنظمة  مع  يتنا�صب  مبا  الغري  مع  م�صاحلهم 
الت�صريعية املعمول بها يف جمال عملهم كما حتثهم على االلتزام بتطبيق 
قبل  من  مبزاولتها  املرخ�س  اأن�صطتهم  لعمل  املنظمة  واللوائح  القوانني 
اجلهات ذات االخت�صا�س . ثم بداأت اجلمعية يف التو�صع يف ان�صطنها بفتح 
2012م  عام  االعتبارية يف  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  اليها من  املجال لالنت�صاب 
ملنحهم مزيداً من االحرتافية والكفاءة املهنية وزيادة الوعي بني جمهور 

امل�صتثمرين . 
موحد  كيان  تكوين  اىل  املالية  لالوراق  العمانية  اجلمعية  وت�صعى 
العمل  اآليات  وتدعيم  املالية  االأوراق  جمال  يف  والعاملني  للم�صتثمرين 
االأفراد  وفئات  االأع�صاء  لل�صركات  االداء  مب�صتوى  واالرتقاء  بال�صوق 
املهنية  �صفة  اإ�صفاء  و   ، اجلمعية  منت�صبي  من  االعتبارية  واملوؤ�ص�صات 
والتخ�ص�صية للجمعية يف التعامل مع ال�صركات االأع�صاء العاملة يف جمال 
االوراق املالية ، ومنح اأع�صاء اجلمعية ومنت�صبيها مزيدا من االحرتافية 
والكفاءة املهنية لتكون اجلمعية مرجعاً معتمداً لتاأهيل الكوادر الب�صرية 
حلقة  لتكون  م�صتمر  ب�صكل  اجلمعية  وتعمل   ، املال  راأ�س  �صوق  قطاع  يف 
االموال  روؤو�س  واأ�صحاب  بينها وبني اجلهات احلكومية واخلا�صة  و�صل 

العاملة يف قطاع �صوق راأ�س املال .
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ومن هذا املنطلق فان اجلمعية العمانية تنفيذا الأهدافها كللت جهودها خالل عام 2015م بامل�شاهمة يف تاأهيل الكوادر الب�شرية 
املهتمة بقطاع اال�شتثمار واملال ونظمت عددًا من الربامج التدريبية املختلفة واملتميزة التي ت�شاهم يف �شبط جودة االداء املهني 

للموؤ�ش�شات املالية او التي لها ارتباط بجوانب اال�شتثمار املايل وعقد برامج تدريبية يف املجاالت التالية :-
- برنامج اإعداد املوازنات واحل�شابات اخلتامية والقوائم املالية يف املوؤ�ش�شات .

- برنامج املحا�شبة املالية لغري املحا�شبني .
- برنامج حوكمة ال�شركات - باللغة العربية.

- برنامج حوكمة ال�شرمات - متقدم / باللغة االجنليزية .
- برنامج االجتاهات احلديثة يف التدقيق والرقابة املالية واالدارية .

- برنامج التن�شيق واملتابعة .
- برنامج اال�شاليب العلمية لتخفي�ش التكاليق وزيادة االنتاجية .

تأهـيــــل 
الكـــوادر 
البشريــة

منذ تاأ�شي�ش اجلمعية العمانية لالأوراق املالية ت�شمنت اهدافها تدريب العاملني يف جمال االأوراق املالية وتطوير هذه املهنة ، لذلك 
تبنى املجل�ش والعاملني باإدارة اجلمعية عهدا البراز العاملني بقطاع االأوراق املالية بالربامج اجلديدة لت�شخي�ش الواقع احلايل 
للموارد الب�شرية يف التعامالت املالية وجوانب اال�شتثمار املختلفة وا�شاليب التدقيق واالجتاهات احلديثة لتطبيق اف�شل املعايري 
وم�شتويات اجلودة يف االداء املهني ،   ، اميانا منا بنهج القائد املفدى ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان بعيده الوطني الـ 45 املجيد 
، الذي اكد حر�شه واهتمامه امل�شتمر بتنمية املواررد الب�شرية و كذلك بانها حتظى باالأولوية الق�شوى يف خططه وبراجمه بان 
االأن�شان هو حجر الزاوية يف كل بناء تنموي وهو قطب احلى الذي تدور حوله كل انواع التنمية اذ ان غايتها جميعا هي ا�شعاده 
وتوفري ا�شباب العي�ش الكرمي له و�شمان امنه و�شالمته وان ال�شباب هم حا�شر االأمة وم�شتقبلها فقد اوىل حفظه اهلل ما ي�شتحقونه 
والتطوير  والتدريب  التعليم  �شعت احلكومة جاهدة اىل توفريفر�ش  املباركة حيث  النه�شة  اعوام  اهتمام ورعاية على مدار  من 
والتاهيل والتوظيف لهم من اجل تعزيز مكت�شباته يف العلم واملعرفة وتقوية ملكاته يف االبداع واالنتاج وزيادة م�شاركته يف م�شرية 
التنمية ال�شاملة والتعليم هو الركيزة االأ�شا�شية للتقدم والتطوير الإيجاد جيل يتحلى بالوعي وامل�شئولية ويتمتع باخلرباة واملهارة 
ويتطلع اىل م�شتوى معريف ارقى وارفع فاأنه البد من اجراء تقييم للم�شرية التعليمية من اجل حتقيق تلك التطلعات واال�شتفادة ملا 

هو جديد بال�شاحة التعليمية يف جمال االأوراق املالية .

عي�شى بن مو�شى امليمني 
املدير االإداري 

 اجلمعية العمانية لالأوراق املالية
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و�شارك يف هذه الربامج عدد من موظفي القطاعني العام واخلا�ش من موؤ�ش�شات خمتلفة مثل هيئة �شوق املال و�شوق م�شقط لالوراق 
موظفي  من  والعديد  اال�شتثمار  وبنوك  و�شناديق  املالية  الو�شاطة  �شركات  من  وعدد  وااليداع  للمقا�شة  م�شقط  و�شركة  املالية 

الوزارات والهيئات باملديريات التي لها اهتمام باجلانب املايل او اال�شتثماري .
التدريبية االخرى  الربامج  باقة من  بتنفيذ  املهم و�شتقوم  املالية جهودها يف هذا اجلانب  العمانية لالوراق  و�شتوا�شل اجلمعية 
ا�شتكماال خلطتها التدريبية خالل عام 2016م ، وميكن للراغبني يف الت�شجيل بتلك الربامج التدريبية ، التوا�شل معنا على عناوين 

االت�شال املو�شحة يف جملة اجلمعية .
ونرتككم مع حديث ال�شور لبع�ش االن�شطة والرامج التدريبية التي نفذتها اجلمعية خالل عام 2015م :
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احتفلت اجلمعية العمانية لالوراق املالية ، بالعيد الوطني اخلام�ش 
م�شقط  �شركة  مببنى  اجلمعية  مقر  يف  وذلك  املجيد؛  واالربعني 
مْت اجلمعية احتفالية ، �شارك فيها  للمقا�شة وااليداع  ؛ حيث نظَّ
موظفي اإدارة اجلمعية وموظفي �شركة م�شقط للمقا�شة وااليداع 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  بح�شور  املالية  للخدمات  العاملية  وال�شركة 
للمقا�شة  م�شقط  �شركة  عام  مدير  النبهاين  �شليمان  بن  احمد 

وااليداع والفا�شل امين بن احمد ال�شنفري مدير عام اجلمعية .
وتزيَّن مقر اجلمعية من الداخل واخلارج باأعالم ال�شلطنة واأ�شواء 
العلم الُعماين. ويف بداية احلفل، مت توزيع الكعك الذي تزين بعلم 
ال�شلطنة ، ومن ثم لهجت األ�شنة احلا�شرين بالدعاء حل�شرة �شاحب 
اجلاللة ال�شلطان قابو�ش بن �شعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- باأن 
يدمي اهلل على جاللته موفور ال�شحة والعافية. وتخلل االحتفال 
العديد من الفعاليات منها توزيع االأو�شحة واالو�شمة التي حتمل 

�شعار العيد الوطني الـ45 املجيد، واالأعالم العمانية.
العمانية  اجلمعية  عام  مدير  ال�شنفري  احمد  بن  امين   ، وقال 
“تاأتي هذه الفعالية لالحتفال  لالوراق املالية يف هذه املنا�شبة : 
بالعيد الوطني الـ45 املجيد، وهي ذكرى عزيزة على كل من يعي�ش 

على تراب هذا الوطن الغايل، من املواطنني واملقيمني”.
العزيزة،  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  اجلمعية  احتفال  باأن  واأ�شاف 
ياأتي عرفانا لباين نه�شة عمان احلديثة ح�شرة �شاحب اجلاللة 
ال�شلطان قابو�ش بن �شعيد املعظم -اأبقاه اهلل- ولكي جندد العهد 

جلاللته مبوا�شلة االإ�شهام يف منو وتعزيز االقت�شاد الوطني.
وبهذه املنا�شبة اأعرب ال�شيخ عبداهلل النبهاين راعي احلفل قائال: 
“باالأ�شالة عن نف�شي ونيابًة عن كافة احل�شور يف هذه االحتفالية 
اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي  املقام  اإىل  نرفع  اأن  ي�شرفنا  فاإنه 
واأطيب  التهاين  اآيات  اأ�شمى  املعظم  �شعيد  بن  قابو�ش  ال�شلطان 
جاللته  يحفظ  اأن  عزوجل  املوىل  اإىل  مبتهلني  االأماين  عبارات 
هذه  يعيد  واأن  املديد  والعمر  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  وميده 
املنا�شبة واأمثالها على جاللته اأعوامًا عديدة واأن ينعم على ال�شعب 

العماين وبالدنا العزيزة مبزيد من التقدم والرخاء”. 
من  حر�شًا  االحتفالية  هذه  تنظيم  ياأتي   ”  : النبهاين  واأ�شاف 
واحتفالهم  فرحتهم  عن  والتعبري  امل�شاركة  على  الوطن   ابناء 
بهذا اليوم املجيد لل�شلطنة وتعبريًا عن احلب والوالء الذي يكنه 
جميع العاملني يف خمتلف املوؤ�ش�شات وامليادين لباين عمان ح�شرة 
مبا  وعرفانًا  املعظم  �شعيد  بن  قابو�ش  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب 
حتقق على هذه االأر�ش الطيبة من اإجنازاٍت يف �شتى ميادين احلياة 

االقت�شادية واالجتماعية وال�شحية وغريها من االإجنازات”. 
وعرب احل�شور عن فرحتهم بهذه املنا�شبة الوطنية متمنني لل�شلطنة 
القيادة  ظل  يف  والنماء  التطور  من  مزيد  و�شعبًا  وحكومة  قيادة 
بن  قابو�ش  ال�شلطان  اجلاللة  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة 

�شعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه .

احتفال اجلمعية العمانية لالوراق املالية بالعيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد
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اأحبائنا الكرام .. ن�صتعر�س معكم هنا نهاية عام 2015 وتوقعات العام 
اجلديد 2016 فيما يخ�س اأ�صواق االأ�صهم اخلليجية

ذكر حملل االأ�صواق املالية االأ�صتاذ ابراهيم الفيلكاوي اأن عام 2015 كان 
عام لهروب ال�صيولة الكبرية تكتيكياً بامتياز وهجرة لروؤو�س االأموال من 

اأ�صواق اخلليج وعزوف امل�صاربني وامل�صتثمرين واملخاوف التي ع�صفت 
باالأ�صواق الأ�صباب عدة.

وذكر "الفيلكاوي" اأن من بني تلك االأ�صباب، ما دار من اأحداث يف �صبه 
جزيرة القرم وكانت رو�صيا طرفاً اأ�صا�صياً فيها،

1. اإ�صافة لالنهيار الذي حدث يف اأ�صعار النفط
2. وكذلك عا�صفة احلزم

3. االأزمة املالية اليونانية
4. خف�س املركزي االأوروبي معدل الفائدة على الودائع اإىل النطاق 

ال�صالب
5. واأو�صح اأن هناك اأ�صباب اأخرى اأدت لرتاجع االأ�صواق اخلليجية مثل

6. الهبوط احلاد باالأ�صواق العاملية
7. هبوط ال�صوق ال�صيني وخف�س املركزي ال�صيني ملعدل الفائدة

8. ت�صعري الفرنك ال�صوي�صري واأ�صعار الفائدة
9. االتفاق االإيراين النووي

10. خف�س �صندوق النقد الدويل توقعات النمو
11. واأخرياً رفع اأ�صعار الفائدة االأمريكية واإنهاء االحتياطي الفيدرايل 

للتي�صري الكمي.
 

وقال "الفيلكاوي" اأن اأ�صواق اخلليج فقدت يف 2015 الكثري من املليارات 
والقيمة ال�صوقية ال�صيما يف ذلك العام الذي متيز بالهروب التكتيكي 

لكبار املحافظ وال�صناديق والتي حذرت منها مراراً وتكراراً اإال اأن الطبيعة 
الب�صرية ال ُتريد اأن ترى احلقيقة والعمل على جتنب اأي خماطر اأو 

خ�صائر.
واأ�صار اإىل اأن اأ�صواق اخلليج عانت من عدة اأزمات مل ت�صتطع اأن تتزامن 

معها، بدًء من هبوط اأ�صعار النفط والتي كان لها االأثر املبا�صر يف هبوط 
وخ�صارة تلك االأ�صواق انتهاًء بالفيلم االأمريكي الذي انتهى اإىل رفع 

الفائدة على الدوالر.
واأكد "الفيلكاوي" على اأنه حذر يف منت�صف دي�صمرب عام 2014 من التحول 
اإىل �صوق مناخ تدريجياً على م�صتوى اأ�صواق اخلليج، ُم�صرياً اإىل اأننا نعي�س 

هذه احلالة رغم فروقات االأو�صاع والزمان بتكبد فيها �صغار امل�صتثمرين 
روؤو�س اأموالهم بثاين اأزمة ت�صهدها االأ�صواق بعد عام 2008 وكل ما توقعه 

لعام 2015 قد حتقق بن�صبة 90% منها.
ومن الناحية الفنية، قال: "لن يكون عام 2016 االأف�صل، ولكن من املمكن 

اأن يتح�صن قلياًل، مع عدم اإهمالنا الأهداف ال�صوق الهابطة والتي توقعناها 
يف اأبريل 2015 على املدى املتو�صط والتي حتققت فعاًل على كل االأ�صواق 

خالل االأ�صهر االأخرية من العام نف�صه وكذلك اأهداف املدى الطويل والتي 
ال زالت االأ�صواق تتحرك �صلباً على حتقيقها مع اأي اأحداث قد حتدث 

وتوؤثر عليها �صلباً لت�صاعدها اأو ت�صرع على حتقيقها واملتوقع الو�صول لها 
ب�صكل مت�صارع خالل الربع االأول والثاين".

واأ�صاف: "من املمكن اأن نرى حت�صن ملحوظ مع بداية الربع الثالث، اأي 
خالل �صهر اأغ�صط�س القادم، وتقلي�س تلك اخل�صارة اأو الرجوع لالإيجابية 
مرة اأخرى. وهذا التوقع من منظور فني نف�صي �صلوكي وربطها باملعطيات 
احلالية ما مل تت�صارع االأحداث �صلباً فتزداد �صوًء وتاأكد االأهداف اأو اإيجاباً 
فتلغي كل االأهداف ال�صلبية ون�صهد حركة ُمغايرة متاماً قد تلغي نظرتنا 

ال�صلبية ولو ب�صكل موؤقت".
وحول االأرقام الفنية التي ت�صتهدفها االأ�صواق اخلليجية خالل عام 2016، 

قال "الفيلكاوي"
اأن ال�شوق الكويتي .. ا�صطدم باأزمة تلو االأخرى يف 2015 واأهمها انعدام 

الثقة باأي قرار حكومي يتخذ لل�صوق اأو تطبيق اأي قوانني للهيئة والتي مل 
جُتدي اأي نفعاً غري هروب املُ�صاربني وخ�صارة اأغلب املتعاملني فيه الأ�صباب 

عدة منها تطبيق القوانني ب�صكل ع�صوائي اأو الكيل مبكيالني. وهنا يعود 
ال�صوؤال َمْن امل�صتفيد من �صرر ال�صوق وَمْن امل�صتفيد من خ�صارة �صغار 
املتعاملني فيه؟ ومن وجهة نظري، اإذا نظرنا بعمق �صنجد اأن امل�صتفيد 

الوحيد من كل هذه االأحداث هي امتيازات الهيئة واحلفاظ على الهيمنة 
والتي كادت اأن تفقدها ب�صبب ان�صحاب ال�صركات لوال حلاقها بتعديل بع�س 

االأنظمة يف الالئحة االأخرية.

2016 عام شد األحــزمة 

اإبراهيم الفيلكاوي
ا�صت�صاري وحما�صر بالتحليل الفني وال�صلوكي
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واأ�صار اإىل اأنه ال ميكن اأن نغفل عن عدد االن�صحابات االختيارية لبع�س 
ال�صركات املُدرجة بال�صوق الكويتي، يف ظاهرة �صببت قلقاً بني االأو�صاط 
االقت�صادية، حول �صعف جاذبية البور�صة ب�صكل ُي�صاهم يف ت�صبث هذه 

ال�صركات بالوجود فيه، واأي�صاً مل تخلو ال�صنة من �صطب بع�س ال�صركات 
والتي من �صاأنها مل يكن عقاباً على جمال�صها بل كان عقاباً على امل�صاهمني 

فيها...!! ناهيك عن امل�صاكل التي ال تزال عالقة ولن يجد لها حاًل طاملا 
بقى الفكر االإداري نف�صه دون تغيري.

وعدد "الفيلكاوي" بع�س امل�صاكل التي توؤثر بال�صلب على البور�صة 
الكويتية، وهي على �صبيل املثال ال احل�صر، تطبيق احلوكمة على 

ال�صركات املُدرجة مما �صهل خروجها لتكون بعيدة عن الرقابة باالن�صحاب 
االختياري، خف�س روؤو�س اأموال ال�صركات ب�صكل ُمفاجئ لتقلي�س خ�صائرها 

التي ت�صبب فيها اإداراتها دون مراعاة للم�صاهمني، عدم حما�صبة جمال�س 
اإدارة ال�صركات التي خذلت م�صاهميها، عدول هيئة اأ�صواق املال عن بع�س 
قراراتها من خالل تعديل الالئحة و�صتظل التعديالت م�صتمرة، اإيقاف 

عدد من امل�صاربني الكبار بحجة التنظيف، اإ�صافة اإىل الت�صاريح احلكومية 
الع�صوائية ذات التاأثري العك�صي على ال�صوق.

وقال "الفيلكاوي" اأن التوقعات لعام 2016 من بداية قدومها ونحن 
ن�صت�صعر اأنها �صتكون ُمكملة الأحداث عام 2015، لن اأقول اأنه ي�صعب 

التكهن بها اإال اأنني ما زلت اأرى امل�صهد العام �صلبي، وي�صعب معها التكهن 
برفع اأي توقعات اإيجابية يف الوقت الراهن لالأ�صواق ب�صكل عام و�صيكون 

عام ل�صد االأحزمة كون اأن القرارات احلكومية اخلليجية �صبقت قدوم هذا 
العام برفع الدعومات عن بع�س املواد اال�صتهالكية للمواطنني مما قد 

يجلب املعاناة للجميع يف معي�صتهم مثلها مثل نق�س الرواتب التي تاأقلم 
عليها املواطن يف معي�صته ال فرق بينهما مما �صيوؤثر �صلباً عليه بال�صك 

وهذا بالتاأكيد �صيكون له االأثر الكبري على االأ�صواق ب�صكل عام و�صُنفاجئ 
بقرارات اأخرى مل تنتهي تزيد من التق�صف الذي اتخذته هذه احلكومات 

ب�صبب هبوط اأ�صعار النفط.
وتوقع "الفيلكاوي" اأن ت�صتمر معاناة ال�صوق الكويتي على حالها دون 

تغيري بل وقد ن�صهد االأ�صواأ، متوقعاً اأن تنتهي خ�صخ�صة ال�صوق وقرارات 
الهيئة على ف�صل.

وفيما يخ�س اأ�شواق االإمارات قال: "باالإ�صافة اإىل االأحداث التي اأ�صرنا 
اإليها يف بداية التقرير، فاإن املو�صوع الطويل ال�صائك ل�صركة اأرابتك ع�صف 

بال�صوق ب�صكل عام والزالت املعاناة م�صتمرة ولن تنتهي ب�صهولة، كذلك لو 
ظل ملف هبوط اأ�صعار العقار م�صتمر فبالتاأكيد �صيوؤثر �صلباً على قطاع 

العقار االأكرث فعالية بهذه االأ�صواق وحتديداً �صوق دبي وعلى راأ�صها مفتاح 
ال�صوق �صركة اإعمار العقارية".

اأما ال�شوق القطري :  فيقول "الفيلكاوي" اأنه باالإ�صافة لالأ�صباب 
الواردة اأعلى التقرير، فاإن ملف االحتاد العاملي لكرة القدم )FIFA(، ال 

يزال ُم�صيطر باأخباره على حركة ال�صوق ومدى جدية املو�صوع باال�صتمرار 
من عدمه و�صي�صل هذا امللف مفتوحا وموؤثرا على ال�صوق ب�صكل كبري رغم 

الدعومات احلكومية لل�صوق حتى يغلق.
اأما ال�شوق ال�شعودي : فقال عنه "الفيلكاوي" اأن االأحداث التي اأ�صرنا 

اإليها وعددناها كفيلة جداً بالتاأثري كذلك فيه، كونه االأكرث تاأثرياً وتعلقاً 
باالأحداث خ�صو�صاً قطاعات البرتوكيماويات والنفط وما يتعلق بهما، 

اإ�صافة الأحداث اليمن - عا�صفة احلزم - وما ي�صاحبها من التاأثري على 
ميزانية الدولة، خ�صو�صا القرار االأخري حول رفع الدعم وميزانية الدولة 

مما �صيكون له بالغ االأثر على اأداء ال�صوق ب�صكل عام.
وبالن�صبة لل�شوق امل�شقطي : �صوف ُيجاري بقية االأ�صواق لنف�س التاأثريات 

ال�صيما اأن تداوالته موؤ�ص�صاتياً اأكرث لعدم وجود تداوالت فردية كبقية 
االأ�صواق كون اأغلب �صركاته حكومية.

وفيما يخ�س ال�شوق البحريني: قال "الفيلكاوي" اأنه ال زال ُيعاين من 
م�صاكل داخلية وقد ت�صتمر معاناته ببحث روؤو�س االأموال عن االأمان الذي 

قد يوؤدي بها اإىل قيعان جديدة مل ي�صهدها من قبل.
ومن �صمن توقعات عام 2016 - بح�صب الفيلكاوي - اأن اأ�صواق اخلليج قد 

ت�صهد قيعان جديدة وفقاً لالأهداف املُ�صار اإليها باجلدول التايل:
 

كما توقع "الفيلكاوي" و�صول اأ�صعار النفط اإىل 10 دوالر للربميل خالل 
عام 2016 ما مل تتخذ ال�صعودية قراراً بتخفي�س الكميات اأو ن�صهد اأمراً 

ُيخالف الو�صع احلايل الإيقاف كمية املعرو�س احلالية واحلفاظ على 
الن�صب املُ�َصدرة.

ونوه اإىل اأن عام 2015 كان �صيئ على امل�صتثمرين فعاًل، اأما عام 2016 
ف�صيكون �صيئ على املحافظ وال�صناديق ومكاتب الو�صاطة، ما مل يتم 

تدارك الو�صع يف االأ�صواق وعودة الثقة اإىل االأ�صواق مرة اأخرى، خ�صو�صاً 
اأن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء �صُي�صعف القوة ال�صرائية للعملة 

املحلية وُي�صعل اأ�صعار بقية ال�صلع واخلدمات بطريقة اأوتوماتيكية و�صتكون 
معكو�صة بردة فعلها على اأداء االأ�صواق ب�صكل عام.

 
ايجابيات عام 2016 :

اأما الناحية االإيجابية يف 2016، من وجهة نظر "الفيلكاوي"، تكمن يف 
حالة تغري كل االأحداث واملعطيات وارتداد اأ�صعار النفط اإىل حالتها 
الطبيعية، فقد ن�صهد قفزة �صعرية جلميع اأ�صهم القطاع النفطي اأو 

البرتوكيماويات وما يتعلق بها، وكذلك حركة اإيجابية قد ُتعدل من 
خ�صارة االأ�صواق اإىل االأرباح وعودة الثقة تدريجياً ون�صيان كل ال�صلبيات 

التي اأ�صابت املتعاملني يف العام املُن�صرم، ولكن حالياً ننتظر ونراقب حركة 
االأ�صعار حتى ياأتي ذلك اليوم.

ومن الناحية الفنية، وعلى غرار كل ما مت ذكره بالتقرير، فاإن اأ�صواق 
اخلليج �صارفت على االنتهاء من ت�صكيل منوذج فني اإيجابي قد ُينهيها عند 

م�صتويات معينه قد تكون هي قيعانها ما مل يتم ك�صرها وهي كالتايل: 

ال�شوق الكويتي: بحد اق�صى 5400 نقطة
ال�شوق ال�شعودي: بحد اق�صى 6500 نقطة
ال�شوق القطري: بحد اق�صى 9200 نقطة

�شوق دبي: بحد اق�صى 2700 نقطة
�شوق ابوظبي: بحد اق�صى 2750 نقطة

ال�شوق امل�شقطي: بحد اق�صى 5200 نقطة
ال�شوق البحريني: بحد اق�صى 1050 نقطة  

ويف حالة حدوث االأ�شواأ وك�شر هذه امل�شتويات فالعودة الأرقامنا 
املُ�شتهدفة باجلدول اأعاله.



اأداء اأ�سواق اخلليج لعام 2015



تتقدم اجلمعية العمانية لالأوراق املالية بال�شكر اىل 
�شركة ظفار الدولية للتنمية واالإ�شتثمار القاب�شة 

لرعايتها ودعمها الأن�شطة اجلمعية يف جمال تاأهيل الكوادر الب�شرية العاملة يف قطاع �شوق املال

نبذة عنا :
تاأ�ص�صت �صركة ظفار الدولية للتنمية واالإ�صتثمار القاب�صة )�س.م.ع.ع( يف دي�صمرب 1987م وذلك بناًء على القرار الوزاري رقم )87/127( ومت ت�صجيلها يف �صلطنة 

ُعمان ك�صركة م�صاهمة عامة ومقرها والية �صاللة.
ويبلغ راأ�صمال ال�صركة املدفوع 20 مليون ريال ُعماين )51.85 مليون دوالر اأمريكي( وامل�صرح به 50 مليون ريال ُعماين )129.9 مليون دوالر اأمريكي( وقد �صملت 
– اأهم بيوت املال واالأعمال و�صناديق املعا�صات و�صركات التاأمني  – من �صخ�صيات ورجال اأعمال  اأ�صهم ال�صركة باالإ�صافة اإىل امل�صتثمرين املحليني  قائمة حملة 
وامل�صارف وخمتلف �صركات االأوراق املالية وبع�س امل�صتثمرين اخلليجني واالأجانب، ومت ت�صجيل ال�صركة يف �صوق م�صقط لالأوراق املالية واأ�صبحت اأ�صهمها متداولة 
بن�صاط يف عمليات البيع وال�صراء. وتعد ال�صركة حالياً واحدة من كربيات ال�صركات اال�صتثمارية يف ُعمان ويتمثل ن�صاطها االأ�صا�صي يف خمتلف قطاعات االأعمال 

واالإقت�صاد من امل�صروعات القائمة واجلديدة .

اأهداف ال�شركة:
تتمثل اأهداف ال�صركة يف دفع عجلة االإقت�صاد والتنمية ال�صناعية يف ُعمان وذلك من خالل االإ�صتثمار يف امل�صروعات اال�صتثمارية املختلفة يف جميع القطاعات كما 
اأنها تعمل يف نف�س الوقت على حتقيق اأعلى الفوائد مل�صاهميها. واإىل جانب االأهداف االإقت�صادية فاإن ال�صركة ت�صهم يف دفع جوانب التعليم والتدريب وخلق فر�س 

عمل للمواطنني.
وبناًء على ما حتقق من اإجنازات تقوم ال�صركة حالياً بتطوير اإ�صرتاتيجية �صاملة متو�صطة املدى �صيتم اإعدادها من قبل اإ�صت�صاري عاملي لتطوير واإحداث نقلة 
املالئمة لتحقيق تطلعات م�صاهمي  والنظم  اللوائح  واإ�صتكمال  االإ�صتثمارات  لل�صركة وتو�صيع وتنويع هيكل  الب�صري  الكادر  اأعمالها من خالل تطوير  نوعية يف 

ال�صركة.

اأداء ال�شـركــة:
التنمية ال�شناعية واالإقت�شادية:

منذ اإ�صتهالل ن�صاطها عمدت اإىل تنويع ن�صاطاتها يف خمتلف املجاالت االقت�صادية حيث عملت على تاأ�صي�س اأحد امل�صارف يف ال�صلطنة باالإ�صافة اإىل �صركة للخدمات 
املالية و�صركة تاأمني و�صركة �صياحة كما لعبت دوراً اأ�صا�صياً يف عملية تطوير ميناء �صاللة، وكذلك لل�صركة دور هام يف عدد من امل�صانع واملوؤ�ص�صات ال�صناعية يف 
املنطقة احلرة  امل�صاركة يف تطوير  اإهتمامها يف  اإىل  اإن�صاء جامعة ظفار يف والية �صاللة مبحافظة ظفار باالإ�صافة  بامل�صاهمة وب�صكل فاعل يف  ال�صلطنة وقامت 

وم�صاهمتها يف اإقامة حمطة حديثة لتوليد الطاقة ب�صاللة اإمياناً منها باأهمية مثل هذه امل�صاهمات وما تقدمه من خدمة للبالد وعائدات جيدة للم�صتثمرين.

النمــو واالأربـــاح:
منذ بداية اأن�صطتها قبل اكرث من ع�صرين عاماً ظلت �صركة ظفار الدولية للتنمية واالإ�صتثمار القاب�صة حتقق اأرباحاً عالية �صنوياً االأمر الذي جعل امل�صتثمرين 

يتهافتون الإمتالك �صهم ال�صركة وعدم التفريط به.
وقد قامت ال�صركة خالل م�صريتها االإ�صتثمارية بتوزيع اأرباح نقدية بلغت جملتها 41 مليون ريال ُعماين باالإ�صافة اإىل توزيع ا�صهم جمانية بن�صبة 10% عام 1998 

و 21.21% عام 2005 . اأي ما يعادل 205% من راأ�صمالها املدفوع وذلك حتى نهاية عام 2008م.

 وبلغت جملة موجودات ال�صركة يف 31 دي�صمرب 2008م حوايل 137.056 مليون ريال عماين .

الروؤية امل�شتقبلية :
تعمل ال�صركة يف بيئة متغرية ، هي بيئة اال�صتثمارات وتقلبات ال�صوق ولغر�س تقليل التاأثريات ال�صلبية على ا�صتثماراتها فقد اإعتمدت خطة ا�صرتاتيجية متو�صطة 
وطويلة االأجل لل�صنوات )2004 - 2008( تهدف اإىل اإعادة توزيع هيكل اال�صتثمارات لتقليل حجم املخاطر ، كما ت�صتهدف بناء قدرات تنظيمية قادرة على قيادة 
ال�صركة لتحقيق االأهداف وتطلعات امل�صاهمني من خالل عوائد جمزية على ا�صتثماراتهم . وت�صعى ال�صركة اإىل اإ�صتقطاب ا�صتثمارات جديدة ذات عوائد اقت�صادية 

جيدة .
كما ان جمل�س االإدارة ملتزم بتحقيق االأهداف التي ي�صعها ويجتهد يف تنفيذها بال�صكل الذي يوؤدي اإىل حدوث تطور ملحوظ يف االأداء نحو االأف�صل .



إضاءات 56

م�ساهمة م�سروعات املطارات 
اقت�ساديا 

)قطاع الطريان معادلة متكاملة(

اأمين بن اأحمد ال�صنفري
 املدير العام

اجلمعية العمانية لالأوراق املالية

على  وال�صخمة  الهائلة  والتو�صعات  اجلديدة  املطارات  م�صروعات  ان  يف  �صك  ال 
املطارات احلالية �صوف ت�صاهم يف تطور قطاع ال�صياحة بال�صلطنة ب�صبب موقعها 
العمالقة  اآ�صيا  اقت�صادات  من  وقربها  وغربه  العامل  �صرق  بني  املهم  اجلغرايف 
حتققه  الذي  االقت�صادي  للنمو  تكامل  عوامل  ت�صكل  وكلها  وال�صني،  كالهند 

ال�صلطنة وتعزز مكانتها كمركز دويل ميكن ان ينمو يف قطاع الطريان املدين".

وبالتاأكيد ان التو�صع يف م�صروعات املطارات يعد مدخاًل حيوياً لل�صلطنة ورافداً 
واالقت�صاد  التجارة  واإنعا�س  وظيفية  عمل  فر�س  خلق  يف  عليه  يعّول  اقت�صادياً 
ت�صهيل  من  تتيحه  �صوف  وما  اجلوية،  البوابة  هذه  عرب  املختلفة  واال�صتثمارات 

الربط املحلي والدويل على حد �صواء. 

ويتوجب على امل�صوؤولني بال�صلطنة لالإ�صتفادة من امل�صروعات ال�صخمة والتو�صعات 
الإ�صتغاللها  اجلوي  والنقل  الطريان  قطاع  انعا�س  بغر�س  املطارات  يف  الهائلة 
يف  وامل�صاهمة  فيه  امل�صطرد  النمو  ويحقق  ال�صياحي  القطاع  يدعم  اأمثل  ب�صكل 
اأ�صبح من ال�صرورة مبكان توفري اخلدمات يف البنية  االإزدهار االقت�صادي فاإنه 
االأ�صا�صية والتعجيل ببدء امل�صاريع التي حتقق ريادة �صياحية واقت�صادية لل�صلطنة 
يف خمتلف املحافظات ، مبا يتما�صى مع املفردات واملقومات ال�صياحية التي تزخر 

بها. 

ما  على  يقت�صر  ال  املطارات  مل�صروعات  املرتقب  االقت�صادي  االأثر  اأن  نعلم  كلنا 
�صيقدم من خدمات، بل اإن املطارات �صتحمل يف طياتها اآفاقاً خمتلفة لقيام امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة، و�صيكون لهذه امل�صاريع الكبرية فر�صة مواتية لنيل فر�صة 
�صواء يف مرحلته  امل�صاريع،  التي تخدم  امل�صاندة  االأعمال  اأي من  لتقدمي وتنفيذ 

االإن�صائية اأو مرحلته الت�صغيلية، بجانب فر�س العمل يف هذه امل�صاريع احليوية
كما ان م�صروعات املطارات املهيئة وامل�صنفة على م�صتوى دويل وعاملي تلعب دوًرا 
ا يف التنمية االقت�صادية، خ�صو�صا اإذا ما مت ا�صتغاللها ب�صكل �صحيح؛ وذلك  مهمًّ
ملا لهذا امل�صاريع من تاأثري مبا�صر على القطاع ال�صياحي وبقية القطاعات االخرى 
ولها عالقة  متكاملة  معادلة  الطريان هي  االقت�صادية يف قطاع  املعادلة  ، حيث 
وقطاع  احلرفية،  كال�صناعات  متعددة  وخدمية  اإنتاجية  قطاعات  مع  ت�صابكية 
النقل واالت�صاالت والن�صاط العقاري واخلدمي بكل اأ�صكاله وانواعه ؛ مما يعني 
اأن قطاع الطريان ي�صهم يف ازدهار ال�صياحة والنمو االقت�صادي و�صيوؤدي بالنتيجة 
اىل توفري فر�س عمل للكوادر الوطنية من خالل حركة هذه القطاعات ، ف�صال 
اأن  املتوقع  من  له  التابعة  واملرافق  اجلوي  الطريان  خدمات  حت�صني  يف  انه  عن 
ي�صهد االأداء االقت�صادي لل�صلطنة املزيد من النمو الذي يدعمه ارتفاع معدالت 
جميع  ا�صتفادة  وبالتايل  املبا�صرة،  االأجنبية  اال�صتثمارات  وزيادة  ال�صائحني، 

القطاعات االقت�صادية االخرى مبا يف ذلك القطاع العقاري وقطاع االإن�صاءات.  

ولتكتمل املنظومة يجب ان تركز ال�صلطنة االآن على اكت�صاف االإمكانيات ال�صياحية 
الهائلة التي تزخر بها البالد وتوفر البنية التحتية لها ، مع ت�صليط ال�صوء على 
املتاحة  والت�صهيالت  اال�صتثمار  جماالت  واإي�صاح  عام،  ب�صكل  القطاع  هذا  اأهمية 
به وفتح املجال للم�صروعات ال�صياحية التي ميكن ان ترفع وتزيد م�صاهمتها يف 

حتقيق ازدهار اقت�صادي .

التخطيط  بف�صل  االآن  عليه  هي  ما  حققت  الدول  من  الناجحة  النماذج  اأن 
بطريقة  املتاحة  الفر�س  وا�صتثمار  واملقومات  املكان  وظف  الذي  االإ�صرتاتيجي 

�صليمة،
بالغ  دوًرا  توؤدي  واملوانئ  املطارات  ان  وال�صياحة  الطريان  قطاعي  يف  جند  لذا 
االأمم  البالد، و جتارب  التنمية يف  وتعزيز  الوطني  االقت�صاد  االأهمية يف خدمة 
�صاهدة على دور حركة املوانئ التجارية يف النهو�س باالقت�صاد، ف�صاًل عن العائد 
من م�صروعات املطارات التي ت�صيف قيمة اقت�صادية اأخرى، حيث ي�صهم ذلك كله 
يف دعم قاطرة الن�صاط التجاري وال�صياحي، الذي بدوره �صيوؤدي اإىل جذب املزيد 
من اال�صتثمارات املحلية واالأجنبية، والتحول يف مرحلة الحقة اإىل مراكز جتارية 

و�صياحية حتظى ب�صهرة وا�صعة على امل�صتوى االإقليمي والعاملي.

وجناح كثري من الدول اقت�صاديا يف هذا املجال ادى اىل �صرعة يف منو اقت�صادياتها 
املعي�صي  م�صتواها  برفع  �صعوبها  على  انعك�صت  وعالية  ايجابية  وحتقيق معدالت 
م�صتدامة  لتنمية  �صلبة  قاعدة  واإر�صاء  م�صبوق  غري  اقت�صادي  رخاء  وحتقيق 
متحررة من االعتماد على االقت�صاد الريعي ، وهذا ما نطمحه يف بالدنا احلبيبة .

ال�صخمة وحده غري كاف وامنا  املطارات  ان وجود م�صروعات  اأقول  ويف االخري 
ملتزم بجدية اجلهات احلكومية يف تفعيل دورها يف حتقيق التنمية املرجوة منها 
ويجب اال�صتفادة من خدماتها والتوظيف ال�صليم واملجدي اقت�صادياً من خالل 
 . اال�صتثمارات  جلذب  والعاملية  االإقليمية  االأ�صواق  يف  اجليد  والت�صويق  الرتويج 
املحققة  االأهداف والو�صائل  واإ�صرتاتيجية وا�صحة  �صيا�صات  ويتطلب ذلك و�صع 
والت�صهيالت  احلوافز  وتقدمي  الهدف،  لهذا  الالزمة  االأموال  ت�صخري  مع  لها، 
املطلوبة القادرة على املناف�صة يف االأ�صواق االإقليمية والعاملية، مع تفعيل املنطقة 
االأ�صا�صية  والبنى  املرافق  ا�صتكمال  يف  واالإ�صراع  ال�صناعية،  واملناطق  احلرة 
ال�صرورية مل�صاريع التنمية االقت�صادية والتجارية وال�صناعية وال�صياحية، ف�صاًل 

عن اال�صتعانة باخلربات االأجنبية يف هذا ال�صاأن.
والإ�صتثمار م�صروعات املطارات بال�صكل ال�صحيح يتطلب تخطيطاً حمكًما وعقواًل 
نرية وخربات حملية واأجنبية ذات كفاءة عالية وجتنب االإجراءات البريوقراطية 

التي توؤجل امل�صروعات وتهدر الفر�س اال�صتثمارية املتاحة.

وان�شاء  و�شاللة  م�شقط  مطارا  واأبرزها  احلالية  املطارات  يف  االقت�شادية  م�شروعاتها  بتو�شعة  ال�شلطنة  اهتمام  ان 
مطارات جديدة  يف عدد من املناطق واملحافظات يعترب نقلة نوعية لها لتواكب حركة التو�شع االقت�شادي وال�شياحي .
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 كما انه اتفق على ترجمة Entrepreneurship  مبعنى ) ريادة االعمال( 
 Burch1986  : منها  ،والتي  امل�صطلح  لهذا  تعريفات  عدة  وردت  وقد 
اأنه  على    Entrepreneurship االعمال  ريادة  فقد عرف م�صطلح 
جمموعة اأن�صطة تقدم على االهتمام ، وتوفري الفر�س ،وتلبية احلاجات ، 

والرغبات من خالل االإبداع واإن�صاء املن�صاآت .

اأما  Dolling1995  فقد عرف باأنه عملية خلق منظمة اقت�صادية مبدعة 
من اأجل حتقيق الربح اأو النمو حتت ظروف املخاطرة وعدم التاكد .

واأ�صار Barrow1998 اإىل اأن الريادة هي )عملية االنتفاع بت�صكيلة وا�صعة 
من املهارات من اأجل حتقيق قيمة م�صافة ملجال حمدد من جماالت الن�صاط 
ا�صتقاللية  او  الدخل  يف  زيادة  اإما  اجلهد  لهذا  املح�صلة  وتكون   . الب�صري 

اأعلى باالإ�صافة اإىل االإح�صا�س بالفخر  نتيجة اجلهد االإبداعي املبذول (.

 وقد عرف Carbonar1998 انه )) مرتبط بالتخطيط  املحدد ملواجهة 
لتحقيق  املتاحة وذلك   واملوارد  ال�صوق  بناء على معرفة  خماطر حم�صوبة 
" على  " الريادية  )2006م(   احل�صيني  ،اأطلق  واأخريا   . املاأمول((  النجاح 
او  اال�صتحداث  "عملية  باأنها   الريادية  عرف  حيث  احلر  العمل  مفهوم  
البدء يف ن�صاط معني، كما يعني حتقيق ال�صبق يف قطاع معني ، وعملية اإدارة 
الن�صاط اأو العمل اجلديد يف ميدان حمدد، والريادي هو الذي  يبتكر �صيئا 

جديدا ب�صكل علمي و�صمويل " .

ن�صتخل�س من هذه التعريفات باأن ريادة االأعمال هي الن�صاط الذي ين�صب 
على اإن�صاء م�صروع عمل جديد ويقدم فعالية اقت�صادية م�صافة ،ىكما انها 

تعني اإداة املوارد بكفاءة واهلية متميزة لتقدمي �صيء جديد اأو ابتكار ن�صاط 
اقت�صادي واإداري جديد .

واأخريا فاإننا نرى تب�صيط تعريف امل�صطلح يف هذه املرحلة االبتدائية للعلم فيكون 
معنى ريادة االأعمال باأنها ) اإن�صاء عمل حر يت�صم باالإبداع ويت�صف باملخاطرة (. 
جدا  الهامة  اال�صرتاتيجيات   من  تعترب  املفهوم  بهذا  االأعمال  ريادة  اإن  

لتحقيق  التطوروالنمو االقت�صادي يف املجتمع .

عام  ب�صكل  االأعمال  للريادة  الالزمة  والعناية  االهتمام  تقدمي  فاإن  وعليه 
اأمر يف غاية االأهمية خا�صة واأن   واملن�صاآت  ال�صغرية على وجه اخل�صو�س 
العالقة بني مفهوم ريادة االأعمال Entrepreneurship و�صخ�صية 

الرائد Entrepreneurو ثقية لعدة ا�صباب منها :
ميلكون  اأ�صخا�س  خالل  من  حتقق  اأن  ميكن  االعمال  ريادة  النجاح  اإن   -1

 .Entrepreneurs صفات و�صمات حمددة يطلق عليهم املبادرون�
من  عدد  امتالك  على  يقت�صر  ال  احلر  العمل  ممار�صة  يف  النجاح  اإن   -2

ال�صمات ،بل يتجاوزه اإىل تنمية العديد من املهارات الهامة .
3- ان م�صاريع  الريادة من اأهم مرتكزات النمو االقت�صادي ، ومن اأهم اأدوات 

التوظيف االأمثل للموارد يف املجاالت االقت�صادية و االجتماعية .

وعليه فقد ظهرت العديد من الدرا�صات  التي تدعو اإىل  تبني فكرة تنمية 
اأجل  ال�صباب والعمل على احت�صانها  من  ( لدى  االإنتاجي  املبدع   ( �صمات 
تكوين جيل ي�صاهم ب�صكل فاعل يف االقت�صاد الوطني .  وال�صك اأن بناء هذا 
املفهوم االجتماعي ودعمه  يتطلب جهدا كبريا خا�صة واأنه يتاأثر بالعديد 

من العوامل .

Definition of Entrepreneurship تعريف ريادة االأعمال
لقد اأ�شارت اأدبيات االإدارة اإىل العديد من مناذج التعريب مل�شطلح ريادة االأعمال ومل�شطلح رائد 
االأعمال فاإن تف�شري هذا امل�شطلح ال يزال غري حم�شوم .  ومن الرتجمات التي اقرتحت لهذا 
امل�شطلح : املبادرة ، الريادة، املباداأة ،اإن�شاء امل�شروع ، العمل احلر. وباملقابل يو�شف ال�شخ�ش 

باأنه املبادر ، والرائد ، واملن�شئ ، واملخاطر ،واملبدع االإنتاجي واجلريء.

ريـــادة االعمــــال

�شناء �حلميدي
�أخ�شائي �إد�رة وعالقات عامه

sana_vip2011@hotmail.com
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خ�شائ�ش ريادة االأعمال
يت�صم الرائد بعدد من ال�صفات ومنها:

ال�صركة. لبناء  تدفعه  التي  القوة  وهي  طموح،  • هدف 
جديدة  اأي  الفريدة  املحددة  القوية  االأفكار  من  بالعديد  مدعومة  • روؤيا 

يف ال�صوق.
تكتمل  مل  واإن  حتى  الهدف  هذا  حتقيق  لكيفية  وا�صحة  �صاملة  روؤية   •

التفا�صيل فيّت�صم باملرانة وقابلة للتطوير.
الهدف. باأمل كبري وعاطفة جيا�صة نحو حتقيق  النف�س ودعمها  • تقوية 
• و�صع ا�صرتاتيجية لتحويل حلمه اإىل واقع ملمو�س وتنفيذها باالإ�صرار 

والت�صميم
فكرته. لنجاح  للو�صول  • املبادرة 

ال�صوق   اإىل  الو�صول  حيث  من  والكيفية  التكاليف  حم�صوبة  • املخاطرة 
العمالء احتياجات  تلبية  وكيفية  • اإن�صائه، 

وامل�صاعدة اإليهم  لالن�صمام  االأخرىن  • اإقناع 
قرار. و�صناعة  • اإيجابية 

دور رواد االأعمال
هو  ال�صوق  للت�صويق،  احلديث  للمفهوم  وفقا  جديدة،  اأ�صواق  اإن�صاء   .1
احتياجاتهم.  الإ�صباع  والقدرة  الرغبة  لديهم  الذين  االأفراد  من  جمموعة 
وهذا ما ي�صمى اقت�صاديا بالطلب الفعال، فرواد االأعمال هم اأنا�س مبدعون 
ومن�صئون للموارد والفر�س فهم يخلقون عمالء وبائعني وهذا ما يجعلهم 
يوؤدون  االأعمال(  )اأي رجال  الذين  التقليدين  االأعمال  خمتلفي عن رجال 

الوظائف االأدارية التقليدية مثل التخطيط والتنظيم وحتديد املهام.
2. اكت�صاف م�صادر جديدة للمواد. فرواد االأعمال ال ير�صون اأبدا بامل�صادر 
يعملون  فاأنهم  االأبتكارية،  ولطبيعتهم  لذلك  للمواد.  املتاحة  اأو  التلقيدية 
على اكت�صاف م�صادر جديدة للمواد ليح�صنوا �صركاتهم. يف جمال االأعمال، 
تناف�صية من  للمواد تتمت مبيزة  ي�صتطيعون تطوير م�صادر جديدة  فهم 

حيث النقل والتكلفة واجلودة.
واملحددون  املنظمون  هم  االأعمال  فرواد  مالية.  الراأ�س  املوارد  يحركون   .3
ميزجون  فهم  املال.  وراأ�س  والعمال  االأر�س  مثل  االأنتاج،  عنا�صر  ملعظم 
عنا�صر االإنتاج هذه خللق ب�صائع وخدمات جديدة. املوارد الراأ�س مالية، من 
وجهة نظر ليمان، تعني املال. ومع ذلك فاأن املوارد املالية، يف علم االأقت�صاد، 
متثل املاكينات واملباين واملوار املادية االأخرى امل�صتخدمة يف االأنتاج. فرواد 
االأعمال لديهم االأبتكار والثقة يف النف�س التي متكنهم من جتميع وحتريك 

روؤو�س االأموال الإن�صاء اأعمال جديدة اأو تو�صيع اأعمال قائمة.
4. تقدمي تكنولوجيا جديدة، �صناعات جديدة ومنتجات جديدة. بعيدة عن 
يح�صنون  االأعمال  فرواد  مب�صئولية،  للمخاطرة  واأخذهم  مبتكرين  كونهم 
ا�صتغالل الفر�س الإن�صاء اأعمال جديدة وحتويلها اإىل مكا�صب. لذلك فهم 
الريادية  الروح  هذه  مثل  ال�صئ.  بع�س  وخمتلفة  جديدة  اأ�صاء  يقدمون 
وتكنولوجيا  منتجات  نرى  عام  كل  ويف  اأقت�صادنا.  حتديث  يف  بقوة  ت�صاهم 
جديدة. كل هذه املنتجات والتكنولوجيا تهدف الإ�صباع االأحتياجات الب�صرية 

بطريقة منا�صبة وجميلة.
5. خلق فر�س عمل جديدة، حيث اأن اأكرب موفر لفر�س العمل هو القطاع 
اخلدمات  و�صناعة  امل�صانع  تقدمها  العمل  فر�س  مالاليني  فاأن  اخلا�س 

�صبيل  فعلى  واملتو�صطة.  ال�صغرية  االأعمال  وبع�س  الزراعية  وال�صركات 
 Robinson و   Uniwide و   SM مثل  الكربى  املتاجر  فاأن  املثال 
 SMC واأخرىن يوظفون االالأف العاملني. وباملثل فاإن �صركات كربى مثل
كثرية.  عمل  فر�س  يخلقون   Soriano �صركات  وجمموعة   Ayala و 
خلق فر�س عمل �صخمة مثل هذه لها م�صاعفات وتاأثريات ت�صرع من منو 
يزيد  وهذا  الدخل  من  املزيد  يعني  الوظائف  من  فمزيد  ككل.  االقت�صاد 
يزيد  وبالتايل  االأنتاج.  يزيد  وبالتايل  واخلدمات  الب�صائع  على  الطلب 

الطلب على الوظائف مرة اأخرى وهكذا...

مميزات ريادة االأعمال
لنف�صه/لنف�صها  فقط  لي�س  املميزات  بع�س  ي�صيف  ناجح  اأعمال  رائد  كل 
رواد  ن�صاطات  عن  الناجتة  فاملميزات  ككل.  ولبلده  ملنطقته  حليه،  ولكن 

االأعمال كالتايل:
1. يح�صن و�صعه املايل احلايل

وتنا�صب  تر�صي  التي  العمل  فر�س  من  املزيد  يوفر  الذاتي،  التوظيف   .2
القوى العاملة.

3. توظيف االآخرين يف وظائف غالبا ما تكون اأف�صل لهم.
4. تطوير املزيد من ال�صناعات، خا�صة يف املناطق الريفية واملناطق التي مل 

ت�صتفد بالتطورات االفت�صادية على �صبيل املثال تاأثري العوملة.
�صواء  نهائية  منتجات  �صورة  يف  املحلية  املواد  ت�صنيع  على  الت�صجيع   .5

ال�صتهالك املحلي اأو للت�صدير.
6. زيادة الدخل وزيادة النمو االفت�صادي.

7. املناف�صة ال�صريفة ت�صجع على خلق منتجات بجودة اأعلى.
8. املزيد من اخلدمات واملنتجات.

9. خلق اأ�صواق جديدة.
10. الت�صجيع على ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة على م�صتوى ال�صناعات 

ال�صغرية لزيادة االإنتاجية.
11. ت�صجيع على املزيد من االأبحاث والدرا�صات وتطوير املاكينات واملعدات 

احلديثة لل�صوق املحلي.
12. تطوير مفاهيم �صفات ومواقف لريادة االأعمال بني رواد االأعمال اجلدد 

لتحقيق املزيد من التغريت امللحوظة يف تطوير املناطق الريفية.
13. التحرر واالأ�صتقالل من االأعتماد على وظائف االأخرىن.

14. القدرة على حتقيق اإجنازات عظيمة.
15. تقليل القطاع االقت�صادي الغري ر�صمي.

16. تقليل هجرة املواهب بتوفري مناخ حملي جديد لريادة االأعمال.

�شلطنة  يف  اأنه   متاأكدون  اننا   ، اعاله  ذكر  ما  خالل  ومن 
عمان هناك الكثريون من ال�شباب و ال�شابات الواعي الذين 
التبني  ينق�شهم   ولكن  االعمال  رواد  ب�شفات  يت�شمون 
والدعم والت�شهيل والتوجيه واملتابعة خللق مناذج يقتدى 
بها ولتكون مثاال يحتذى به ملن لديه الرغبة يف اأن يكون 
يف  م�شاريعهم  و  اأعمالهم  ت�شاهم  الذين  االعمال  رواد  من 

الت�شريع من وترية النمو االقت�شادي لبالدنا احلبيبية  .
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تاأثري اأ�سعـــــار النفط
على الأ�سواق املالية

حممد الغالييني 
مدير الو�صاطة يف �صركة املركز املايل

لتمويل  اأ�صا�صية  ك�صلعة  عوائدها  و  النفط  �صلعة  على  العربي  اخلليج  دول  اأغلب  اعتماد  ان 
براجمها التنموية، جعل اقت�صاديات هذه الدول تتاأثر بالتقلبات التي ت�صهدها اأ�صواق النفط 
العاملية، وانعكا�س ذلك يف اأداء االقت�صاد الكلي لهذه الدول وعلى اأداء اأ�صواقها املالية. حيث 
اأهمية كبرية يف دول اخلليج العربي وبخا�صة يف مو�صوع  ت�صكل املوارد املالية للنفط اخلام 
تعظيم االإنفاق العام، حيث انها تعتمد على عائدات النفط كم�صدر رئي�صي لتمويل براجمها 
التنموية. وت�صنف اقت�صاداتها �صمن اقت�صادات الدول النامية على الرغم من اأنها تدخل يف 
اطار االقت�صاديات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متو�صط 
دخل الفرد فيها، لذلك فاإنه من الطبيعي اأن يعتمد اأداء االقت�صاد الكلي على ما يتعر�س له 

قطاع النفط من تغريات. 
العربي  العاملية، تواجه دول اخلليج  النفط يف اال�صواق  اأ�صعار  ا�صتمرار هبوط  ولكن يف ظل 
امل�صكالت  من  جملة  ميزانياتها،  لدعم  النفط  اإيرادات  على  كبري  ب�صكل  تعتمد  التي 
والتحديات املهمة واحل�صا�صة، فقد القت هذه االأزمة بظاللها على اقت�صاديات هذه الدول 
املالية، والتي دفعت بع�س  ال�صيولة  النفط و�صح  اأ�صعار  التي ت�صررت كثريا جراء انخفا�س 
احلكومات اخلليجية اىل اعتماد خطط واإجراءات ا�صالحية، منها تقلي�س االإنفاق واتخاذ 
فاإن  اأخرى،   جهة  ومن  ولكن  االإجراءات.  من  وغريها  الدعم  وتقلي�س  تق�صفية  اإجراءات 
موازين املعامالت اجلارية وامليزانيات العامة حلكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي �صتظل 
اأطول. حيث  املنخف�صة لفرتة  امل�صتويات  النفط عند  اأ�صعار  معر�صة لل�صغوط يف ظل بقاء 
ال�صعودية  ال�صت -وهي  التعاون اخلليجي  املا�صية اعتمدت دول جمل�س  العقود  وعلى مدى 
اإيرادات النفط  والكويت واالإمارات العربية املتحدة وقطر و�صلطنة عمان والبحرين- على 
القطاعات  ت�صخم  ب�صبب  �صغوطات  االآن  يواجه  امليزانيات  كاهل  لكن  حكوماتها.  لتمويل 
العامة واالإنفاق ال�صخي على الربامج االجتماعية بعد نزول اأ�صعار النفط. اأ�صف اىل ذلك، اأن 
تهاوي اأ�صعار النفط لهذه امل�صتويات املتدنية لّون االأ�صواق املالية العاملية العربية واالأجنبية 
وباالأخ�س اأ�صهم ال�صركات النفطية يف العامل باللون االأحمر حمققة خ�صائر فادحة ، و�صيجرب 
يف امل�صتقبل القريب هذه ال�صركات وال�صركات التابعة له مثل البرتوكيمايات، على اإعادة ر�صم 
لتلبية  االإنتاج  تتو�صع يف  املا�صي جعلها  العقد  االأ�صعار يف  فارتفاع  االإدارية،  معامل خططها 
اأبعد حد يف التوظيف والرواتب وما يرافقها من  اإىل  الطلب العاملي على النفط، والتو�صع 
حوافز وبدالت للموظفني وتكري�س جهودها يف البحث عن اآبار جديدة وفتح ملفات النفط 

ال�صخري يف ظل طفرة االأ�صعار على الرغم من ارتفاع تكاليف ا�صتخراجه.
ومن جهة اأخرى، يجب اال�صارة اىل التاأثريات املتوقعة لرفع اأ�صعار الفائدة االأمريكية خالل 
العام احلايل والتي هي �صلبية حلد ما على اأ�صواق اخلليج و�صيا�صته النقدية ب�صبب ارتباط 
لقرار  املبا�صر  التاأثري  قوة  يزيد من  ما  االأمريكي وحده وهو  بالدوالر  العمالت اخلليجية 
نتيجة  اقت�صاديات دول اخلليج حالياً  التي تواجهها  امل�صكالت  اأن  الفائدة. حيث  اأ�صعار  رفع 
انخفا�س اأ�صعار النفط اخلام وتراجع العائد من �صادراتها من املتوقع لها اأن تت�صاعف عقب 
بال�صلب  ينعك�س  الدوالر  ارتفاع قيمة  الأن  الفائدة، نظراً  اأ�صعار  الفدرايل برفع  البنك  قرار 
على اأ�صعار النفط اخلام منذ كونه �صلعة ت�صعر بالدوالر، االأمر الذي يقلل اأكرث من عائدات 

ال�صادرات النفطية لدول اخلليج. 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني  النقدية  ال�صيا�صة  فجوة  تو�صع  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
واالقت�صاديات العاملية االأخرى مثل ال�صني، االأمر الذي يزيد من ال�صغط ال�صلبي على هذه 
ال�صلبي  ال�صغط  النفط اخلام وبالتايل يزيد من  اأكرث على  الطلب  االقت�صاديات ليرتاجع 
على م�صتويات االأ�صعار. لذلك، فاإن �صانعي القرار يف دول اخلليج عليهم اتخاذ العديد من 
دولهم،  ميزانيات  على  االأمريكية  الفائدة  اأ�صعار  الرتفاع  ال�صلبية  االآثار  لتاليف  االإجراءات 
فعلى اأ�صواق اخلليج تنويع م�صادر الدخل وعدم االعتماد على اإيرادات �صادرات النفط اخلام 
العمالت  من  ب�صلة  اخلليجية  الدول  عمالت  ربط  يف  اجلدي  التفكري  يجب  اأي�صاً  وحدها. 

النقدية  وال�صيا�صات  اخلليج  دول  اقت�صاديات  بني  الربط  لتجنب  وحده  بالدوالر  ولي�س 
للواليات املتحدة االأمريكية. كذلك، �صيكون على حكومات دول اخلليج اأي�صاً انتهاج �صيا�صات 
تعمل على خف�س االإنفاق احلكومي خا�صة مع التوقعات برتاجع االحتياطيات لديها خالل 

عام 2016 واالأعوام التالية له مع ا�صتمرار انخفا�س اأ�صعار النفط اخلام.
حقيقي  تراكمي  بناء  اإىل  وحتتاج  بال�صدفة  تاأتي  لن  �صوف  االقت�صادية  الكفاءة  اإن  لذلك، 
على  تعتمد  االقت�صاديات  غالبية  فاإن  وبالتايل  للقيا�س،  قابلة  على معطيات حقيقية  قائم 
الع�صوائية وعلى اإدارة الظرف احلايل والطارئ اأكرث من قدرتها على اإدارة اأ�صواقها بطريقة 
املنا�صب وب�صكل دائم، وعند  كفوؤة وقادرة على عك�س تطورات اال�صواق وحتركاتها يف الوقت 
هذا امل�صتوى من �صعف الكفاءة يبدو جليا احلاجة اإىل التدخل احلكومي املبا�صر لدى اأ�صواق 
ال�صلع واخلدمات الجبارها على اال�صتجابة اجلزئية اأو الكاملة مع التغريات الفعلية لالأ�صعار 
والكلف وهوام�س االرباح وذلك اإذا ما ارادت البدء يف بناء اقت�صاد كفوؤ قادر على اال�صتجابة 

للتطورات االيجابية وال�صلبية واحلفاظ على اال�صتثمارات والرثوات يف كافة الظروف.
ويف ال�صياق ذاته، تعد االأ�صواق املالية مراآة لالقت�صاديات والتي تعك�س اأداء موؤ�صرات االقت�صاد 
الكلي واجلزئي، حيث اأنها اإحدى القنوات املهمة لدفع عجلة التنمية االقت�صادية باعتبارها 
االأولية وتقليل خماطر  ال�صوق  وداعمة الأداء  واالأجنبية،  الوطنية  م�صتقطبة لال�صتثمارات 
قطاع  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  كفاءة  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  الدول،  تلك  اأ�صواق  يف  اال�صتثمار 
االأ�صواق املالية. ولذا فاإن تطوير االأ�صواق املالية يعترب من اجلوانب ذات االأولوية يف خمتلف 
دول العامل، نظراً لدورها يف متويل كثري من امل�صروعات االقت�صادية اال�صرتاتيجية الكبرية، 
اأخرى  اإىل  انتقالها من منطقة  االأموال وت�صهيل  روؤو�س  ا�صتقطاب  اإىل دورها يف  باالإ�صافة 
وتتزايد اأهميتها نتيجة زيادة التوجه نحو حترير االأ�صواق واالعتماد على القطاع اخلا�س، 
ونظراً لتلك االأهمية املتزايدة فقد بداأت البور�صات اخلليجية يف تطوير اإمكانياتها وقدراتها 
لتتواكب مع تلك املعطيات من خالل التوافق مع املعايري العاملية للبور�صات املتقدمة. لذلك، 
ال �صك ان كثري من امل�صتثمرين �صيقومون باإعادة ت�صكيل حمافظهم اال�صتثمارية بعد ا�صتالم 
او  الربعية  النتائج  درا�صة  بعد  واي�صا  املجانية،  وال�صندات  اال�صهم  او  النقدية  التوزيعات 
ال�صنوية لل�صركات باالإ�صافة اىل ا�صتخدام التحليل الفني و االأ�صا�صي، كل هذه امل�صتندات تعد 
�صرورية كي يقرر امل�صتثمر االحتفاظ بال�صهم او بيعه، وطبعا تختلف القرارات ح�صب نوع 
امل�صتثمر �صواء كان م�صتثمر ق�صري او طويل االجل. هذا وبالرغم من تعط�س املتداولني اىل 
حتقيق املكا�صب من االأ�صواق خالل الفرتات القادمة لتغطية و تعوي�س خ�صائرهم من العام 
عن  �صتنتج  التي  الر�صيدة  اال�صتثمارية  بالقرارات  مرتبطة  املالية  اال�صواق  �صتبقى  ال�صابق، 
تفح�س وقراءة نتائج ال�صركات بتمعن، وحتديث لن�صب التقييم واحليلولة اىل انتقاء االأ�صهم 
املقيمة باأقل من قيمتها ال�صوقية، وحماولة البحث عن فر�س ا�صتثمارية جمدية وذات عائد 
مرتفع. وبهذا، فاإن التوقعات باأن ت�صهد االأ�صواق املزيد من التقدم خالل الفرتات القادمة 
بات ي�صتند ب�صكل كبري على قراءة نتائج ال�صركات وحتليلها التخاذ قرارات ا�صتثمارية �صليمة. 
لذلك نن�صح امل�صتثمرين يف الدخول اىل ال�صوق لال�صتثمار يف اال�صهم ذات العوائد املتنامية 
والتي توفر منو يف االيرادات واالرباح، ولكن مع اتباع �صيا�صة تنويع املخاطر عن طريق تنويع 
اال�صتثمارات يف ال�صوق ما بني ا�صتثمارات طويلة ومتو�صطة، وق�صرية االأجل. و بالن�صبة اىل 
�صوق م�صقط، فاإننا نتوقع ان ي�صهد القطاع املايل وقطاع اخلدمات ن�صاطا خالل هذا العام 
نظرا ملا يحتاله من مرتبة مهمة وتاأثري وا�صح على التداوالت وعلى موؤ�صر ال�صوق، وبخا�صة 
تعلن  ان  املتوقع  من  حيث   ، احلايل  العام  من  االول  للربع  لنتائجها  ال�صركات  اعالن  بعد 
العديد من ال�صركات عن نتائج ايجابية. ومن املتوقع ان تعمل هذه النتائج على اعادة الثقة 
للم�صتثمرين و�صط ظهور الأجواء التفاوؤل من جديد والتي يعرب عنها باالرتفاع التدريجي 
و�صط حت�صن يف  التداوالت  ت�صاحب  التي  التفاوؤل  تعك�س حالة  �صوف  والتي  التداول،  لقيم 

معنويات املتعاملني.





السلـطان 
المـواطن

رميا العاوور

“ال�صلطان  كتاب  توقيع  �صهد   ،  2015 للكتاب  الدويل  م�صقط  معر�س  خالل 
املواطن “ للكاتبة رميا بنت خليل العاوور ، تطرقت الكاتبة يف كتابها اإىل اجلوالت 
ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة حفظه اهلل يف عمان وجاءت ف�صول الكتاب على 
النحو التايل ال�صرية الذاتية ل�صاحب اجلاللة ، اجلوالت واال�صتجابة ، واالأهداف 
من  وحمطات  اجلوالت  تلك  جت�صد  وم�صاهد  و�صور   ، اجلوالت  لتلك  ال�صامية 

اجلوالت ال�صامية .
وحول هذا الكتاب تقول رميا العاوور اإىل اأن : اجلوالت ال�صامية حل�صرة �صاحب 
اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه يف ربوع عمان �صكلت 
حدثا ا�صتثنائيا ابهر العامل بخ�صو�صيته حيث كانت هذه اجلوالت برملانا مفتوحا 
الآرائهم  ي�صتمع  بروتوكوالت  اأو  حواجز  بدون  �صعبه  باأبناء  القائد  فيه  يلتقي 
وقد  الوطن  اأجل  من  والعطاء  العمل  روح  فيهم  ويبث  احتياجاتهم  ويتلم�س 
ج�صدت هذه اجلوالت فكر جاللته الثاقب، وحبه الكبري لوطنه و�صعبه وحر�صه 

ح�صرة  جلوالت  متابعتي  خالل  ومن  التنمية،  خلطوات  امليدانية  املتابعة  على 
اأبهرين جاللته بتوا�صعه ال�صديد وبحر�صه الدائم  �صاحب اجلاللة حفظه اهلل 
اجلميع  يقابل  احلواجز  فيها  تتال�صى  جل�صات  يف  �صعبه  مع  املبا�صر  احلوار  على 

بروح االأبوة ي�صغي لهم واالبت�صامة ال تفارق حمياه .
التي  االحداث  واهم  اجلوالت  تواريخ  ير�صد  مرجع  الكتاب  هذا  يعترب  حيث 
لوحات  يف  اجلاللة  �صاحب  �صخ�صية  من  االن�صاين  اجلانب  جم�صدة  �صاحبتها 
ر�صمت بري�صة فنان وقمت برتجمتها على الورق بكلمات ب�صيطة من خالل �صور 
ل�صاحب اجلاللة اثناء جلو�صه متو�صط املواطنني يف حوار �صعارة الود واالحرتام 
املتبادل ي�صتمع اىل الكبري وال�صغري مظهراً الدعائم االن�صانية باالن�صات اجليد  
والتقدير مهتم مبوا�صيعهم م�صارك لهم افراحهم فتجده باالعياد واالحتفاالت 
يف  ال�صلطاين  املخيم  على  بتهافتهم  فرحتهم  عن  يعربون  وهم  معهم  متوا�صل 
م�صريات والء وعرفان لباين نه�صة عمان يرفقها احتفال �صعبي كبري مقدمني 

لوحات فلكورية م�صتمدة من الرتاث العماين  . 
والتعليم  وامل�صكن  وامل�صرب  املاأكل  بتوفري  ت�صبع  ال  املواطنني  حاجات  بان  مدركاً 
وال�صحة فح�صب، واإمنا متتد اإىل حاجاتهم لالأمان النف�صي والتقدير االإجتماعي 
وتاأكيد الذات. فهوا يقوم على اأ�صا�س من التفاهم واالحرتام املتبادل املدعم بقيم 

احلب واحلنان والتعاطف واالإح�صا�س مع االآخرين.
وبروز  بامل�صوؤولية،  اجلماعي  ال�صعور  االإن�صانية  العالقات  اهداف  اهم  حمققاً 

ال�صخ�صية املتفاعلة مع االهداف.
رحلتي يف الكتابة عن اجلوالت ال�صلطانية ال�صامية:-

لقد بذلت جهد كبري يف تاأليف الكتاب فا�صتغرق �صبع �صنوات اىل ان اخرج للنور
حيث و�صعت خطة عمل ودرا�صة لكيفية اإخراجه

من  وفقت  ان  اىل  املعلومات  لتجميع  االبواب  من  العديد  بطرق  كانت  فالبداية 
خالل جريدة عمان التي فتحت يل ار�صيفها اوجه لهم ال�صكر واىل وزارة االعالم 

ولكل من �صاندين الإجناح الكتاب.
حيث كنت اتردد على االر�صيف ب�صوره م�صتمرة باحثة و�صط مئات االوراق متتبعة 
اجلاللة  �صاحب  عن  الكتب  من  العديد  بقراءة  اقوم  كنت  ذلك  واثناء  االحداث 
وموا�صيع خمتلفة كما اين جل�صت مع عدد من املوؤلفني والكتاب يف داخل الدوله 

وخارجه.
عديدة  جوانب  على  حتتوي  ال�صلطانية  اجلوالت  ان  ووجدت  بالتاأليف  بداأت  ثم 
التواريخ  را�صده  اجلاللة  �صاحب  من  االن�صاين  اجلانب  اظهر  ان  فارتاأيت 

واالحداث واحاديث �صاحب اجلاللة يف كل جولة.
على ان تكون هناك �صل�صلة من الكتب التي �صوف اتكلم بها عن اجلوانب االخرى  

للجوالت ال�صلطانية ال�صامية. 
اعطى  املعظم حفظة اهلل ورعاه  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  ان �صاحب اجلاللة 
جوالتة  يف  قدمة  ما  اج�صد  املتوا�صع  وبدوري  احلبيبة  عمان  لنه�صة  الكثري 

ال�صامية من خالل الكتاب.

كتاب ... 



ريما بنت خليل بن محمد العاوورريما بنت خليل بن محمد العاوور

السلطــــــان المواطـــــــنالسلطــــــان المواطـــــــن
مان الجوالت السلطانية السامية في عُ



منوعات 64

حنو بناء وعي باملصرفية اإلسالمية

ال  االإ�شالمية   امل�شرفية  ثم  ومن  اال�شالمي  االقت�شاد  مبادئ  فهم 
ون�شر  لبناء  بحاجة  نحن  واإمنا  فقط،  املتخ�ش�شني  على  يقت�شر 
اأجل  من  وذلك  اال�شالمي،  التمويل  مبادئ  و  مبفاهيم  �شعبي  وعي 
النهو�ش باأدوات التمويل اال�شالمي لتتنا�شب مع احتياجات االأفراد 
عمق  مع  املتنا�شبة  التنمية  معطيات  مع  ولتتنا�شب  واملوؤ�ش�شات، 
الربح اخلال�ش  اإىل  يهدف  لتمويل ال  اال�شالمي  الفهم  وخ�شو�شية 

من دون النظر اإىل احتياجات املجتمع وتنميته ككل.

يتبادر  االإ�صالمي  التمويل  طبيعة  عن  للعموم  ال�صوؤال  توجيه  وعند  حاليا 
 ، املرابحة   عقد  على  قائم  متويل  على  يقت�صر  متويل  اأنه  اإليهم  مبا�صرة 
امل�صارف  على  اال�صالمي  التمويل  ملوؤ�ص�صات  فهمهم  كذلك  ويقت�صر 
للتمويل  واختزال  ظلم  الفهم  هذا  ويف  التمويل،  و�صركات  اال�صالمية 
امل�صاربة  مثل  املالية،  االأدوات  من  فيه  والذي  الوا�صعة  بابعاده  اال�صالمي 
الفرد  احتياجات  يتنا�صب مع  ما  واال�صت�صناع وغريها،  وال�صلم  وامل�صاركات 
خا�صة  موؤ�ص�صات  ومتثله  منهما،  كل  احتياجات  طبيعة  بح�صب  واملجتمع 

وعامة، وي�صمل الوقف والزكاة وال�صدقات والتكافل.
الفهم  مع  وارتباطه  اأدواته  ورحابة  اال�صالمي  بالتمويل  الوعي  بناء  اإن 
باالإ�صافة  التوزيع،  عدالة  حتقيق  يف  وم�صاهمته  الت�صريع،  ملقا�صد  العام 
التي  املوؤ�ص�صات  على  ُيحّتم  الع�صر،  احتياجات  مع  التعاطي  على  لقدرته 
متثل التمويل اال�صالمي يف وقتنا احلايل، مثل موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 
كامل�صارف اال�صالمية و�صركات التمويل اال�صالمي، وموؤ�ص�صات القطاع العام 
اأو موؤ�ص�صات االغاثة اال�صالمية،  امل�صرفة على الزكاة، والوقف، وال�صدقات 
اأن تعتني بتفا�صيل عملها الأنها حتمل ا�صما بحجم اال�صالم يعك�س مفهوما 

خا�صا ومتفردا.
والقريب  املتداول  بعده  يف  يهدف  االجتاه  هذا  يف  عملها  باأن  ذلك  ويتمثل 
اإىل متويل فرد اأو موؤ�ص�صة تنطبق عليها �صروط معينة، ويف بعده اال�صالمي 
ككل،  لالن�صانية  م�صافة  وقيمة  عادل،  باأ�صلوب  االأر�س  اإعمار  اإىل  العميق 
اأن  على  قادر  ا�صالمي  لبديل  متكامل  بفهم  ترتقي  اأن  واجبها  من  وحاليا 

يقدم احللول االقت�صادية.
التمويل  مفهوم  عليه  ينطوي  الذي  العادل  املايل  للفكر  الرتويج  اإن 
اأ�صبح نداء عامليا ال يقت�صر على عاملنا اال�صالمي ولي�س حكرا  اال�صالمي، 
على امل�صلمني فح�صب، امنا هو مطلب ان�صاين يحقق عدالة يف اال�صتثمار، 
اأمور قلما جند نظاما ماليا  وبركة يف الربح، واأخالقية يف التعامل، وتلك 
ياأخذها على حممل التنفيذ، اإذ اأن غاية اأي معاملة مالية هو حتقيق الربح 

وتعظيم الرثوات يف يد القلة، بغ�س النظر عن اأي ظروف اأخرى حميطة 
مثل التع�صر، اأو هدف التمويل احلقيقي. 

خطوات  ككل،  اال�صالمي  واالقت�صاد  اال�صالمي  بالتمويل  الوعي  بناء  اإن 
اإىل  باال�صافة  واخلا�صة،  العامة  املوؤ�ص�صات  من  اجلهود  تكاتف  اإىل  حتتاج 
مراجعة  وتتم  حمددة،  ل�صنوات  متتد  وا�صرتاتيجية  مدرو�صة  جدية  خطة 

نتائجها بح�صب اأهدافها ومدتها الزمنية.
ومن اجلدير بالذكر اأن هناك مناذج لها اأ�صبقية يف حتقيق مثل هذه اخلطط 
اإذ قامت موؤ�ص�صة ماليزية خا�صة  بلفت نظر بنك نيجارا املاليزي املركزي، 
طريق  عن  اال�صالمي  التمويل  بقطاع  النهو�س  �صاأنها  من  خطوات  لتبني 
عقدها ملوؤمتر بعنوان »نحو ح�صة �صوقية تعادل 20 % للتمويل اال�صالمي 
املاليزية،  اال�صالمي  الفهم  موؤ�ص�صة  مع  عقده  يف  وتعاونت   ،»2010 العام 
خريطة  على  ماليزيا  ي�صع  مبا  العام  القطاع  مع  م�صاهمة  بذلك  وحققت 

التمويل اال�صالمي العاملية بقوة .
لذلك فان من �صاأن الدول يف منطقتنا والتي تخطو بخطوات جادة يف �صبيل 
ن�صر ثقافة التمويل االإ�صالمي وماأ�ص�صته يف دولها اأن تقوم بر�صم خططها 
واقرار  بل  االإ�صالمي  التمويل  قطاعات  ودعم  ال�صتنها�س  اال�صرتاتيجية 
اأن تدعم وجودها وتعطيها م�صاحة للتعبري عن متويل  �صاأنها  قوانني من 

اأخالقي بالدرجة االأوىل .
احلقيقي  االإعالن  وكذلك  �صرورية  واالإ�صراف  الرقابة  عني  اأن  �صك  وال 
منوها  حجم  خالل  من  لي�س  يتحقق  وجدواها  املوؤ�ص�صات  هذه  اأعمال  عن 
واأرباحها فح�صب بل من حيث التاأثري االإيجابي يف املجمتعات وذلك بجلب 
االإ�صتثمارات التي حتقق عوائد تنموية للمجتمع ويتلم�صها املواطن وحتقق 

له قيمة اإ�صافية ، نوعية ، اأخالقية يف حياته .
وعليه فانني اأجد اأن الدرا�صات احلالية التي من �صاأنها الت�صويق للم�صرفية 
االإ�صالمية من واجبها الرتكيز على االأبعاد احلقيقية للتمويل يف االإ�صالم 

والتي تتجاوز الربح املادي لربح تنموي على اأر�س الواقع .

د.خوله فريز النوباين
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امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات .. طريق للتنمية امل�ستدامة  

و�صتينيات  خمي�صنيات  يف  �صناعياً  املتقدمة  البلدان  يف  احلكومات  اأخذت 
ال�صركات  املقدمة من  للتربعات  اإعفاءات �صريبية  املن�صرم متنح  القرن 
االأرباح  من  جزء  تخ�صي�س  على  اخلا�س  القطاع  �صجع  الذي  االأمر 
للم�صوؤولية االجتماعية .. اإال اأن امل�صوؤولية االجتماعية يف القطاع اخلا�س 
بع�س  وجود  مع  فعال  تطور  دون  االأول  طوره  يف  زال  ما  ال�صلطنة  يف 
ال�صركات التي لها ب�صمات يف تنمية املجتمع .. لكن احلاجة تزداد اليوم 
للم�صوؤولية  ال�صركات  ا�صتجابة  من  للتاأكد  ومعايري  �صوابط  و�صع  اإىل 

االجتماعية.
املالية  امل�صلحة  حتقيق  اإىل  ت�صعى  اأن  ال�صركات  على  اأ�صحى  واليوم 
االآخرين  املنفعة  اأ�صحاب  كافة  م�صالح  اإىل  باالإ�صافة  االأ�صهم،   حلملة 
"امل�صتهلكني، املوظفني، املديرين، البيئة التي تعمل فيها وو�صائل االإعالم 
واملجتمع عموماً" .. لكي تكون ال�صركة م�صئولة ِاجتماعًيا يعني اأّن االأمر 
اأبعد من تقدمي التربعات اخلريية، يتجاوز لي�صمل امل�صاركة الفّعالة يف 
الربامج التعليمية وااللتزام بحماية البيئة اإىل جانب العمل وفق مبادئ 

ال�صفافية وامل�صاءلة.
مواطنة   ،)BCCCC( ال�صركات  ملواطنة  بو�صطن  مركز  ف  عرَّ وقد 
ال�صركات باأنها اإ�صرتاتيجية االأعمال التي حتّدد القّيم التي ت�صتند اإليها 
التنفيذيني،  طرف  من  يوم  كل  وِاختياراتها  مهامها  تنفيذ  يف  ال�صركة 

املديرين والعاملني الأجل االنخراط يف املجتمع.
ال�صركة  اأن تالم�س زيادة م�صاهمة  امل�صوؤولية االجتماعية يجب  ومبادئ 
ال�صفافية،  للم�صاءلة،  القابلية  على  ترتكز  التي  امل�صتدامة،  التنمية  يف 
�صيادة  احرتام  املعنية،  االأطراف  م�صالح  احرتام  االأخالقي،  ال�صلوك 
القانون، احرتام املعايري الدولية لل�صلوك، باالإ�صافة اإىل احرتام حقوق 

االإن�صان.

الدرا�صات  من  العديد  واأ�صارت 
اإىل اأن تنامي مفهوم امل�صوؤولية 
نتيجة  اجتاه  االجتماعية 
والتي  التحديات  من  العديد 
تزايد  العوملة،  اأهمها  من 
ال�صغوط احلكومية وال�صعبية، 
الكوارث والف�صائح االأخالقية، 

التطورات التكنولوجية املت�صارعة.
واليوم القطاع اخلا�س يف ال�صلطنة اأ�صبح ي�صم كم هائلة من ال�صركات 
من  العديد  حقق  منها  والكثري  القطاع،  معرتك  يف  �صيطها  ذاع  التي 
مفهومه  زال  ما  االجتماعية  امل�صوؤولية  اأن  اإال  م�صاريعها،  يف  النجاحات 
بع�س  عقد  ورغم  امل�صتدامة،  التنمية  ولي�س  االأعمال اخلريية  يف  معلقاً 
اإال  املن�صرم  العام  يف  كان  واآخرها  االجتماعية  امل�صوؤولية  حول  الندوات 
م�صتوى  اإىل  ت�صل  مل  لل�صركات  االجتماعية  امل�صوؤولية  جناح  عوامل  اأن 

�صرورة االإميان بق�صية امل�صوؤولية االجتماعية نحو املجتمع.
وينبغي على ال�صركات يف القطاع اخلا�س حتديد روؤية وا�صحة نحو الدور 
االجتماعي الذي يريد اأن يتبناه والق�صية الرئي�صية التي �صتهتم بالعمل 
متفرغ  م�صوؤول  بتخ�صي�س  ال�صركات  وقيام  امل�صاهمة يف معاجلتها،  على 
املطلوبة،  واملخططات  االأهداف  له  وحتدد  الن�صاط  لهذا  �صركة  كل  يف 
واالهتمام بجعل هذه الربامج االجتماعية قائمة بذاتها م�صتقبال وتعمل 
الربامج  هذه  تقدمي  على  واحلر�س  ذاتيا،  م�صروفاتها  تغطية  على 
اجلوانب  اإدارة  ح�صن  اإىل  باالإ�صافة  عالية،  وجودة  ومتميز  قوي  باأداء 

االجتماعية التي تربز اأثناء قيام ال�صركات بن�صاطها االقت�صادي.

يو�صف احلب�صي
�صحفي بجريدة الوطن





نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
للمقام ال�شامي حل�شرة

�شاحب اجلاللة
ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد املعظم

حفظه اهلل ورعاه
وال�شعب العماين 

مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة واالأربعني للعيد الوطني املجيد
وكل عام وجاللتكم تتمتعون بال�شحة والعافية
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 85 االنتخابي  ال�شجل  يف  امل�شجلون  الوطن  اأبناء  انتخب  عمان: 
ع�شوًا لتمثيلهم يف جمل�ش ال�شورى خالل الفرتة الثامنة ويف الوقت 
الذي تناف�ش 590 مر�شحًا بينهم 20 امراأة للفوز بع�شوية املجل�ش، 
يف  كذلك  وتناف�شوا  الت�شويت  �شناديق  على  الناخبون  ت�شابق 
اأف�شل الكفاءات واخلربات  م�شهد وطني دميقراطي رائع، الختيار 
وتعزيز  ال�شورى  جمل�ش  مب�شوؤوليات  للنهو�ش  عليها  يعّولون  التي 
والتطويرية  التنموية  اخلطط  رفد  يف  والرقابي  الت�شريعي  دوره 
خا�شة،  ب�شفة  القادمة  املرحلة  يف  امل�شوؤولية  عظم  مدركني 
ت�شكل  حيث  البارزة  ال�شمات  احدى  االأع�شاء  يف  التجديد  وكان 
املجل�ش باأغلبية جديدة �شاحقة ، فيما اكتفت املراأة مبقعد واحد 
والية  ممثلة  البو�شعيدية  جميل  بنت  نعمة  �شعادة  به  احتفظت 
. وقد  الفوز  ال�شيب مبحافظة م�شقط ومل تنجح 19 مرت�شحة يف 
الناخبون  تدفق  فقد  الوطني  اليوم  هذا  يف  رائعة  م�شاهد  ر�شدت 
الذي ف�شل اأغلبهم الفرتة ال�شباحية الباكرة اإىل مراكز االنتخاب 
تقت�شر  ومل  وداخلها  املراكز  خارج  طوابري  �شكلت  كبرية،  باأعداد 
اإىل  والن�شاء  الرجال  من  ال�شن  كبار  �شارك  بل  �شنية  فئة  على 
جانب الفئات ال�شنية االأخرى ومن بينهم ال�شباب وطلبة الكليات 
واجلامعات الذين ارتفعت ن�شبة م�شاركتهم يف هذه الفرتة ما يدل 

على وعيهم باأهمية دورهم يف خدمة وطنهم.

وقد جت�شدت ال�شفافية يف العملية االنتخابية من خالل التنظيم 
ب�شفة  االأ�شوات  فرز  جلان  يف  النزيه  الق�شاء  ووجود  اجليد 
خا�شة، كما �شارك املر�شحون ومن مثلهم يف التاأكد من خلو �شناديق 
االقرتاع من اأي �شيء قبل الت�شويت وغلقها بح�شورهم. وا�شتمرت 
العملية  اأن  اأكد منظمون  فيما  كاملة.  �شاعة  الت�شويت 12  عملية 

االنتخابية جرت ب�شورة �شل�شلة وبدون اأي معوقات موؤثرة.
وزارة  وكيل  البو�شعيدي  هالل  بن  خالد  املهند�ش  �شعادة  وقال 
االنتخابية  العملية  اأن  على  يوؤكد  امليداين  الر�شد  اإن  الداخلية: 
اكتمال  مع  خا�شة  تذكر  عوائق  اأي  دون  طبيعي،  ب�شكل  جرت 
كافة التجهيزات باملراكز االنتخابية. مو�شحا اأن الناخبني اأدلوا 

باأ�شواتهم بكل اأريحية و�شرعة.
اأحدث  اإدخال  �شهدت  االنتخابية  الفرتة  هذه  اأن  اإىل  م�شريا 
اأن  مو�شحا  االإلكرتوين  الفرز  نظام  ومنها  املعلوماتية  التقنيات 
الت�شويت االإلكرتوين الذي كان قد اأُ�شتخدم اأثبت فاعليته ودقته 
يف  النظام  هذا  ال�شتخدام  امل�شتقبل  يف  اأو�شع  اآفاقًا  هناك  واأن 
اأن  البو�شعيدي  خالد  املهند�ش  �شعادة  واأكد  االنتخابية.  العملية 
كل الظروف تهياأت الإجناح االنتخابات. و�شهد معايل ال�شيد حمود 
اإغالق  عملية  يوم  م�شاء  الداخلية  وزير  البو�شعيدي  في�شل  بن 
مبدر�شة  وذلك  م�شقط  مبحافظة  بو�شر  بوالية  االقرتاع  �شناديق 
في�ش املعرفة للتعليم االأ�شا�شي، واطماأن على �شري عملية االقرتاع.

– املوؤ�شرات توؤكد تزايد االإقبال.. وال�شباب ي�شجلون ح�شورهم 
ممثليهم  اختيار  يف  الوطني  ح�شهم  يج�ّشدون  الناخبون   –
واحد  مبقعد  تكتفي  واملراأة  الثقة..  ينالون  مر�شحا   85  –
كبري  عدد  م�شاركة  دون  حائال  تقف  املعطلة  البطاقة   –

ُعمان تنتخب جمل�سها
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قال وكيل وزارة النفط والغاز �صعادة م. �صامل بن نا�صر العويف لـ »ال�صبيبة« 
مع  يتوافق  مبا  النفطية  املنتجات  اأ�صعار  بتعديل  الوزراء  جمل�س  قرار  اإن 
االأ�صعار العاملية ال يعني حترير �صعر الوقود نهائيا، واإمنا مقاربته مع ال�صعر 

العاملي مع مراعاة عدم حدوث �صرر كبري على امل�صتهلك.
النفطية  امل�صتقات  بيع  حتديد  ملراقبة  جلنة  ت�صكيل  مت  العويف:  واأ�صاف 
حمليا مبا يتوافق مع االأ�صعار العاملية لها وتتكون هذه اللجنة من اأ�صحاب 
ال�صعادة وكالء وزارة املالية ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة النفط والغاز، 
امل�صتقات  بيع  �صعر  لتحدد  املقبل  االأ�صبوع  بداية  مع  اللجنة  و�صتجتمع 

النفطية حمليا مبا فيها �صعر بيع البنزين.
�صهريا  و�صتعدل  العاملية  االأ�صعار  �صرتاقب  امل�صكلة  اللجنة  اأن  العويف  وبني 
بيع امل�صتقات النفطية حمليا وتقرير ن�صبة الفرق مبا يتوافق مع االأ�صعار 
امل�صايف  اأن  مو�صحا  امل�صتهلكني  على  تاأثريها  حمدودية  و�صمان  العاملية 
الوقود  حمطات  اإىل  وتبيعه  العاملي  بال�صعر  اخلام  النفط  حاليا  ت�صرتي 

بال�صعر املحلي وتدفع احلكومة الفرق.
وعن تاأثري االأ�صعار املتوقعة بعد تعديل اأ�صعار املنتجات النفطية قال العويف 
اإن الفرق �صيكون قلياًل ب�صبب انخفا�س اأ�صعار النفط وال يتعدى 30 اإىل 40 
بي�صة يف اللرت للبنزين. واأ�صاف العويف اأنه ال توجد هناك حجة لرفع �صعر 
مقاربة  ب�صبب  جدا  حمدودا  �صيكون  الديزل  يف  التاأثري  اإن  حيث  الب�صائع 
ال  الب�صاعة  نقل  تكلفة  اأن  كما  العاملية،  االأ�صعار  مع  حمليا  الديزل  �صعر 
تتعدى 5- 7% من القيمة االإجمالية لها مما يعني اأن التاأثري �صيكون �صبه 

معدوم على الب�صائع.
يف  الوقود  ا�صتهالك  معدل  على  اأجريت  درا�صة  هناك  باأن  العويف  واأفاد 
اأن معدل ا�صتهالل الفرد للوقود يف حدود 22  ال�صلطنة وان الدرا�صة بينت 
رياال �صهريا ويف حالة رفع الوقود بن�صبة 25 % �صيكون االرتفاع يف حدود 5.5 
ريال عماين يف معدل اال�صتهالك ال�صهري للفرد وهو مبلغ ميكن التاأقلم 

معه ولن ي�صكل �صدمة على امل�صتهلكني.

واأ�صاف العويف اأن اللجنة تراعي مقدرة امل�صتهلك على التاأقلم مع االأ�صعار 
خالل  من  للوقود  ا�صتهالكه  تخفي�س  املواطن  على  ينبغي  كما  اجلديدة، 

تغيري بع�س اأمناط ا�صتخدام ال�صيارة.
يف  البنزين  وقود  من  اآخر  منتج  الإ�صافة  نية  توجد  ال  اأنه  العويف  وبني 
الوقود  لي�صبح  احلالية  املنتجات  جودة  لرفع  درا�صة  هناك  واإمنا  االأ�صواق 
 91m 92 بدال منm والعادي m 95 98 بدال من m املمتاز مبعدل جودة
مبينا اأن اآخر تعديل الأ�صعار الوقود يف ال�صلطنة كان يف العام 1981 حيث كان 

�صعر اللرت 112 بي�صة لي�صبح 120 بي�صة للرت حتى الوقت احلايل.

الوزير امل�شوؤول عن ال�شوؤون املالية
املالية  ال�صوؤون  عن  امل�صوؤول  الوزير  اأكد  »ال�صبيبة«  لـ  خا�س  ت�صريح  ويف 
مراجعة  الوزراء  جمل�س  اإقرار  اأن  البلو�صي  اإ�صماعيل  بن  دروي�س  معايل 
اختيار  �صبب  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صيارات،  وقود  ي�صمل  الوقود  اأ�صعار  وتعديل 
منت�صف يناير املقبل ملراجعة االأ�صعار وتعديلها الأنه »الوقت املنا�صب لهذه 
املراجعة، فتوقعات اأ�صعار النفط للعام املقبل ت�صري اإىل اأنها �صتكون يف اأدنى 
م�صتوياتها، وبالتايل لن يكون هناك عبء كبري على امل�صتهلك فيما لو مت 

تعديل ال�صعر«.
واأو�صح اأن تعديل اأ�صعار الوقود �صيكون �صهريا وفق االأ�صعار العاملية، م�صريا 
الطبخ  غاز  اأ�صعار  ي�صمل  لن  االأ�صعار  يف  التعديل  اأن  اإىل  كذلك  معاليه 
امل�صتخدم للمنازل كما اأن التعديل لن ي�صمل وقود الطائرات فهو ال يخ�صع 

لدعم الوقود.
وقال معاليه اإن مراجعة وتعديل اأ�صعار الوقود ي�صهم يف احلد من ت�صريبه 
ومراجعة  بت�صحيح  بداأت  التعاون  جمل�س  دول  اأن  كما  البالد،  خارج  اإىل 

اأ�صعار الوقود لديها.
وك�صف الوزير امل�صوؤول عن ال�صوؤون املالية اأن حجم دعم الوقود يف البالد بلغ 
هذا العام 450 مليون ريال عماين فيما بلغ يف العام 2013 بليون ريال عماين، 

وكيل النفط والغاز ... 
الزيادة في أسعار النفط 

الجديدة لن تتعدى
30 - 40 بيسة لـ 

»اللتر الواحد«
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وذلك بح�صب موؤ�صرات اأ�صعار النفط العاملية. واأو�صح البلو�صي اأن احلكومة 
اأ�صعار  انخفا�س  تداعيات  ملواجهة  االحرتازية  اإجراءاتها  حزمة  و�صمن 
اأوقفت �صراء ال�صيارات يف  النفط وتاأثرياتها على املالية العامة للدولة قد 
�صنوات على   9 بعد مرور  اإال  التغيري  يتم  املقبل، ولن  والعام  العام اجلاري 
ا�صتخدامها، االأمر الذي �صيقلل من امل�صروفات اجلارية كال�صيانة والوقود 
تر�صيد  كفاءة  برفع  اخلا�صة  التدابري  اإىل  اإ�صافة  امل�صاريف  من  وغريها 
اأدائها، االأمر الذي ي�صهم  االإنفاق يف الوحدات احلكومية مبا ال يوؤثر على 

يف تخفيف ال�صغط املايل على امليزانية املالية للدولة.
قال  ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  معدالت  لرفع  احلكومة  اجتاه  وحول 

معاليه اإن التعديالت على القانون قيد املراجعة حاليا.
البالد  امل�صروعات احليوية يف  ا�صتمرارية  »ال�صبيبة« عن  لـ  �صوؤال  وردا على 
كاملطارات والطرق، اأكد معاليه اأن امل�صاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ 

�صت�صتمر مثل مطار م�صقط الدويل وطريق الباطنة ال�صريع.
وحول تاأثري هذه االإجراءات على الو�صع املايل للدولة اأكد الوزير امل�صوؤول 
�صتخفف  االإنفاق  تر�صيد  كفــــــاءة  رفع  �صيا�صات  اأن  الـــــــمالية  ال�صوؤون  عن 

العبء على امليزانية وتوؤدي اإىل ا�صتقرار الو�صع املايل للدولة.
جمل�س  دول  تعتزم  الذي  امل�صافة  القيمة  �صريبة  قانون  عن  اأما 

يخ�صع  ذلك  اإن  معالــــــيه  قال  فـــــقد  تطبيقه  اخلليجي  التعاون 
يف  قــــــدما  ما�صية  وهي  التعاون  جمــــــل�س  دول  بني  للدرا�صة 

اإجراءات ا�صت�صدار النظام املوحد.

تغيري االأمناط اال�شتهالكية
االقت�صاد  كلية  عميد  الدولة  جمل�س  ع�صو  وقال 

قابو�س  ال�صلطان  بجامعة  ال�صيا�صية  والعلوم 
القرارات  اإن  املحرمي  مبارك  بن  �صعيد  د.  املكرم 
احلر  ال�صوق  �صيا�صة  مع  تتما�صى  احلكومية 
الكبرية  االقت�صادية  الدول  تتبعها معظم  التي 
اأ�صعار  انخفا�س  ظل  يف  منا�صب  والتوقيت 

النفط العاملية وحمدودة التاأثري.
واأ�صاف املحرمي اأن رفع الدعم عن املحروقات 

ليتما�صى مع ال�صعر العاملي �صيوفر على الدولة 
موارد  على  املحافظة  من  و�صيزيد  الدعم  مبالغ 

القرار  اأن  اىل  م�صريا  كذلك،  البيئة  وعلى  الدولة 
�صيغري كذلك من بع�س االأمناط اال�صتهالكية يف املجتمع العماين.

ارتفاع  عند  الدعم  مع  التعامل  كيفية  مراعاة  يجب  اأنه  املحرمي  وبني 
اأ�صعار النفط بحيث ال يكون هناك تاثري كبري على امل�صتهلكني وال بد من 
اأن ي�صاحب هذه القرارات اإيجاد بدائل لو�صائل النق ومراعاة ذوي الدخل 
املحدود. وبني املحرمي اأن من املتوقع اأن ت�صلك احلكومة منحى التدرج يف 
رفع الر�صوم، مو�صحا اأن ال�صلطنة من �صمن اأقل الدول التي تفر�س ر�صوما 
على اخلدمات احلكومية �صواء كانت موجهة للمواطنني اأو ال�صركات. وعن 
هذه  على  تفر�س  ال  وبالتايل  االأرباح  على  اإنها  املحرمي  قال  ال�صرائب 
ال�صركات كلفة اإ�صافية مو�صحا اأن ن�صبة 15% تعد ن�صبة مقبولة ولن يكون 

لها تاأثري كبري على اأداء ال�صركات.

رفع جودة اخلدمات
عبداحل�صني  بن  توفيق  �صعادة  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  قال  جانبه  من 
اأنها  بحكم  الوزراء  جمل�س  عن  ال�صادرة  القرارات  هذه  نتفهم  اللواتي: 
املتاحة حاليا لعدم وجود تنويع مل�صادر الدخل واعتماد  القرارات الوحيدة 

احلكومة ب�صكل �صبه كلي على النفط وارتفاع االإنفاق اجلاري للحكومة.

يجب  لكن  القرارات  هذه  تفا�صيل  على  مطلع  غري  اأنه  اللواتي  واأ�صاف 
تكليف  وعدم  املواطن  معي�صة  على  قرار  كل  تاأثري  درا�صة  احلكومة  على 
املواطن فوق طاقته ومراعاة تاأثري هذه القرارات على اجلانب االجتماعي 

واالقت�صادي على حياة املواطن.
احلالية  باالأ�صعار  اإنه  اللواتي  قال  الوقود  عن  الدعم  رفع  يخ�س  وفيما 
على  �صريبة  فر�س  يتم  قد  ولكن  للوقود  حقيقي  دعم  يوجد  ال  للنفط 
الوقود يجب اأن تتحملها �صركات امل�صايف و�صركات الت�صويق النفطية بجانب 
املواطن، م�صريا اإىل اأن �صركة ت�صويق النفط بال�صلطنة حتقق اأرباحا ت�صل 
ال�صركات  ا�صتفادة هذه  ال�صلطنة وهي ن�صب تدلل على مدى  اإىل 100% يف 

من بيع الوقود.
واأكد اللواتي �صرورة اأن ي�صاحب رفع الر�صوم على بع�س اخلدمات ت�صهيل 
االإجراءات ورفع جودة هذه اخلدمات، كما ينبغي اأن تكون ال�صرائب بح�صب 
ا�صتفادة هذه ال�صركات من الرثوات املعدنية النا�صبة واأال  الن�صاط ومدى 

تتم م�صاواة اجلميع يف دفع الر�صوم وال�صرائب.

مراعاة التاأثريات
وقال رئي�س جمل�س اإدارة �صركة نا�س العاملية �صالح بن اأحمد البادي اإن 
هذه املرحلة من االنخفا�س احلاد الأ�صعار النفط وحتديات النمو 
يف املوازنات احلكومية والتحديات التي تواجهها القطاع اخلا�س 
وال�صراكة  التعامل اجلاد  ت�صتوجب  كلها  واملنطقة  بال�صلطنة 
لتحقيق  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  بني  احلقيقية 
والتنمية  الوطني  االقت�صاد  خلدمة  م�صرتكة  اأهداف 
ت�صتوجب  جدا  مهمة  مرحلة  وهي  االجتماعية، 
الداعمة  القرارات احلكومية  الوقوف وال�صراكة مع 
وهذا  احلكومية  االإيرادات  على  التاأثري  لتقليل 

واجب وطني.
ب�صاأن  الوزراء  جمل�س  بيان  اأن  البادي  واأ�صاف 
بع�س االإجراءات املزمع اتخاذها جيد، ومن املهم 
الرتكيز على تقليل التاأثري املبا�صر على متو�صط 
يتم  اأن  �صرورة  وكذلك  ومن يف حكمهم  الدخل 
الدخل كون غالبية  زيادة  تزداد مع  �صرائح  و�صع 

ال�صكان هنا مواطنني، وعرب االإجراءات املمكنة.
عن  الدعم  رفع  مل�صاألة  بالن�صبة  اأما  البادي:  واأ�صاف 
املحروقات فيجب اأن يكون متزامنا مع اإجراءات اأخرى حــــا�صمة يف �صاأن 
االأ�صـــــا�صيات  غري  على  تنفق  والتي  اأي�صا  االأخرى  احلكومي  االإنفاق  بنود 
من اأجل اأن تكون ال�صراكة يف دعم املوازنة متكاملة من االأطراف. و�صيكون 
لزيادة  نتيجة  املتوقع  اأن من  البادي  وبيــــــن  داعما لذلك.  القطاع اخلا�س 
ب�صكل  املعتمدة  املنتجات  اأ�صعار  لزيادة  ذلك  يوؤدي  اأن  املحــــــروقات  اأ�صعار 
فاإن  وبالتايل  خام  كمواد  النفط  مادة  مدخالت  على  مبا�صر  وغري  مبا�صر 
اأنفـــــــ�صهم مهمة  وامل�صتهلكني  امل�صتهلك  قبل حماية  التاأثريات من  مراقبة 
جدا للبـــــقاء �صمن احلدود الدنيا للتاأثري على اأ�صعار املنتجات النهائية من 

مواد غذائية وا�صتهالكية.
واأو�صح البادي فيما يتعلق بتخفي�س االإنفاق احلكومي اأنه يجب التاأكد اأال 
يكون هذا االإنفاق مرتبطا بتاأثريات مبا�صرة على ك�صف التدفقات النقدية 
بجانب االإيرادات �صواء حاليا اأو م�صتقبليا كما اأنه من ال�صروري التاأكد من 
ال�صلطنة  تقييم  على  التاأثري  مب�صاألة  مرتبطا  لي�س  االإنفاق  تخفي�س  اأن 
العاملي يف التناف�صية اأو غريها من املوؤ�صرات العاملية قدر االإمكان، واأنه االأقل 
تاأثريا على التنمية االجتماعية واملواطن. و�صيواجه القطاع اخلا�س بع�س 
التحديات وخ�صو�صا قطاع ال�صركات املعتمدة على االإنفاق احلكومي ولكنها 



منوعات 74

باملنطقة وخيارات  ال�صاملة  والتكاليف  ال�صرائب  ن�صب  لدرا�صة  لها  فر�صة 
جناح  معايري  وتطبيق  الفاعلة  امل�صاهمة  من  ال�صركات  هذه  متكن  اأخرى 
م�صتدامة لها والدخول يف خماطر اأكرب مما هي عليه لتحقيق دخول اأكرب 

ولتجهيز هذه ال�صركات نف�صها للفرتة القادمة.
اأما م�صاألة رفع معدالت ال�صريبة فاإنه من املهم الرتكيز  واأ�صاف البادي: 
اال�صتثمارات  ا�صترياد  انخفا�صا وتراجعا يف  تولد  االأزمات احلالية  اأن  على 
ال  املتوقعة  ال�صرائب  ن�صب  اأن  من  التاأكد  املهم  من  ولكن  عادة  اخلارجية 
ال�صوق العماين وما  اإىل خارج  اأو خارجية  اإىل خروج �صركات حملية  توؤدي 
الوطني  االقت�صاد  على  مبا�صرة  وغري  مبا�صرة  تاأثريات  من  ذلك  يخلفه 

وعلى �صركاتنا اخلا�صة وعلى بند ال�صرائب والتكاليف ال�صاملة باملنطقة.
مرتبطة  ال�صريبة  تكون  اأن  جتربة  اجلانب  هذا  يف  اأرى  البادي:  وقال 
بالقطاع وربحيته خالل اآخر ثالث �صنوات مثال وكذلك القطاع وم�صاهمته 
باالقت�صاد الوطني ون�صبة م�صاهمة ال�صريك املحلي ومعيار عدد التوظيف 
املحلي...الخ مع مراعاة الفرتة الت�صغيلية احلالية والقادمة لتحديد ن�صب 
موؤقتا  منوا  نحقق  ال  حتى  لذلك  ينظر  اأن  واأقرتح  املختلفة،  ال�صرائب 

باالإيرادات ال�صريبية وتاأثريات �صلبية على التعمني.
واأكد البادي بالقول: يجب اأال نقلق كثريا من االنخفا�س يف االإيرادات قدر 
مهما  اقت�صادية  ظاهرة  كل  الأن  املمكنة  الفر�س  عن  البحث  على  تركيزنا 
كانت لها فر�س مميزة وبالتايل فاإنني اأعتقد اأن اإن�صاء هيئة عليا لل�صركات 
و  الدخل  م�صادر  تنويع  ثالثة:  ملفات  اأجل  من  جداً  مهم  واال�صتـــثمار 
اخلا�س  القطـــــــاع  مع  وفاعلة  ومتوازنة  حقيقــــــية  �صراكة  وم�صاريع  برامج 
بروؤى م�صرتكة وكذلك ملف التخ�صي�س من خالل نقل هذا امللفات جلهة 
وموظفني متخ�ص�صني ومركزين على اأهداف حمددة وب�صالحيات متمكنة.

تنظيم ال�شوق
اإن  علي  بن  ح�صن  بن  مرت�صى  االقت�صادي  والباحث  االأعمال  رجل  وقال 
تعديل اأ�صعار الوقود مبا يتوافق مع االأ�صعار العاملية اأمر ال بد منه، م�صريا 
اإىل اأن اآخر زيادة يف اأ�صعار الوقود كانت يف الثمانينيات وظلت االأ�صعار ثابتة 

مع ارتفاع وانخفا�س اأ�صعار النفط طوال الفرتة الفائتة.
ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  معدالت  رفع  اأن  ح�صن  مرت�صى  واأ�صاف 
�صيكون بن�صبة 3 % لي�صل اإىل 15 % بعد اأن كان 12 % و�صي�صمل االأرباح من 
ال�صفر اإىل ما له نهاية بعد ان كانت الثالثني األف االأوىل معفاة من االأرباح.
وعن زيادة الر�صوم قال مرت�صى بن ح�صن اإن ال�صلطنة من اأقل الدول التي 
تعديل  واأن  ال�صركات  اأو  االأفراد  على  �صواء  اخلدمات  على  ر�صوما  تفر�س 
ر�صوم بع�س اخلدمات لن يكون له تاأثري كبري على املواطنني وميكن التاأقلم 
معه م�صريا اىل اأن فر�س الر�صوم على ال�صركات قد يوؤدي اإىل تنظيم ال�صوق 

ودمج بع�س ال�صجالت التجارية.

التنويع االقت�شادي
من جهته قال االأ�صتاذ امل�صاعد بكلية االقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية د. نا�صر 
ال�صريبة  برفع معدالت  االأخرية  القرارات احلكومية  اإن  املعويل  را�صد  بن 
على اأرباح ال�صركات ومراجعة ورفع الر�صوم على بع�س اخلدمات احلكومية 
وتعديل اأ�صعار املنتجات النفطية مبا يتوافق مع العاملية لتلك املنتجات كانت 
يف مو�صعها واأتت بالتوقيت املنا�صب ل�صمان تعزيز االإيرادات احلكومية يف 

ظل انخفا�س اأ�صعار النفط.
اأن هذه القرارات �صت�صاعد يف التنويع االقت�صادي وتو�صيع  واأ�صاف املعويل 
قامت  التي  اخلطوات  مع  وتتنا�صق  الوطني  لالقت�صاد  الهيكلية  القاعة 
املنظمات  العربية ومتطلبات  التعاون لدول اخلليج  بها بع�س دول جمل�س 

الدولية كالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.

وال�صيا�صات  اإطار مراجعة اخلطط  تاأتي يف  القرارات  اأن هذه  املعويل  وبني 
مكا�صب،  اإىل  التحديات  القدرة من حتويل  وتعزيز  بال�صلطنة  االقت�صادية 
املعويل  واأ�صار  القرارات.  هذه  تطبيق  عن  املواطن  مراعاة  �صرورة  موؤكدا 
الوطني  االقت�صاد  على  �صلبية  تداعيات  هناك  �صيكون  �صك  بال  اأنه  اإىل 
خ�صو�صا  حمدودة  �صتكون  ولكنها  الت�صخم  ن�صبة  كارتفاع  القرارات  لهذه 
العامل  م�صتوى  على  الت�صخم  معدالت  يف  الدول  اأقل  من  ال�صلطنة  اأن 
االرتفاع  و�صيكون  التغريات  هذه  ا�صتيعاب  على  قادر  العماين  واالقت�صاد 

متنا�صبا مع النمو االقت�صادي بال�صلطنة.

جمل�س الوزراء
مرئيات  االأول  اأم�س  يوم  اجتماعه  يف  ا�صتعر�س  قد  الوزراء  جمل�س  وكان 
2020م(   –  2016( التا�صعة  اخلم�صية  اخلطة  م�صروع  على  عمان  جمل�س 
وم�صروع املوازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود جمل�س ال�صوؤون املالية 
وموارد الطاقة واملجل�س االأعلى للتخطيط عليهما. واأقر املجل�س م�صروعي 
واملجال�س  املبذولة من قبل جمل�س عمان  واملوازنة، مثمًنا اجلهود  اخلطة 

املتخ�ص�صة وكافة اللجان والفرق التي �صاهمت يف اإعدادهما.
كما اأقر املجل�س عدًدا من االإجراءات ملواجهة تاأثريات انخفا�س اأ�صعار النفط 
مبا يكفل ا�صتدامة االأو�صاع املالية للدولة، واأهم هذه االإجراءات تخفي�س 
االإنفاق احلكومي، وتنمية االإيرادات غري النفطية من خالل رفع معدالت 
ال�صريبة على اأرباح ال�صركات ومراجعة ورفع الر�صوم على بع�س اخلدمات 
احلكومية، وتعديل اأ�صعار املنتجات النفطية مبا يتوافق مع االأ�صعار العاملية 

لتلك املنتجات ابتداًء من منت�صف يناير 2016م.
ا من جمل�س الوزراء على التقليل من حّدة تاأثري هذه االإجراءات فقد  وحر�صً
وجه الهيئة العـــــــامة حلماية امل�صتهلك بتكثيف مراقــــــبة االأ�صعار، بحيث ال 

تكون هناك زيادة غري مربرة تتجاوز االآثار املبا�صرة لهذه االإجراءات.
على �صعيد مت�صل، وعماًل بالتوجيهات ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة 
لقاءات  توا�صل  باأهمية  القا�صية  ورعاه-  اهلل  -حفظه  املعظم  ال�صلطان 
روؤى  اإىل  للتو�صل  االإيجابي  احلوار  ب�صرورة  واإمياناً  الدولة،  موؤ�ص�صات 
الوزير  اأم�س كل من  التـــــقى  الوطني،  العمل  كافة م�صارات  م�صرتكة حول 
املجل�س  نائب رئي�س  وال�صناعة  التجارة  املالية ووزير  ال�صوؤون  امل�صوؤول عن 
برئي�س  للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  العام  واالأمني  للتخطيط  االأعلى 
املجل�صني  مكتبي  اأع�صاء  بح�صور  ال�صورى  جمل�س  ورئي�س  الدولة  جمل�س 

ورئي�صي اللجنتني االقت�صاديتني باملجل�صني.
تاأثريات  ملواجهة  االإجراءات  من  عدد  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  مت  كما 
واأهمها  للدولة  املالية  االأو�صاع  ا�صتدامة  النفط مبا يكفل  اأ�صعار  انخفا�س 
االإيرادات  وتنمية  2016م  لعام  للدولة  العامة  املوازنة  يف  االإنفاق  تخفي�س 
ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  معدالت  رفع  خالل  من  النفطية،  غري 
اأ�صعار  وتعديل  احلكومية  اخلدمات  بع�س  على  الر�صوم  ورفع  ومراجعة 

املنتجات النفطية مبا يتوافق مع االأ�صعار العاملية.
وقد مت التاأكيد على اأن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار ما توليه احلكومة من اأهمية 
اجلهود  تكاتف  واأهمية  عمان،  جمل�س  اأبداها  التي  واملالحظات  للمرئيات 
للتغلب على ما قد يعرت�س م�صرية العمل الوطني من حتديات ناجمة عن 

انخفا�س اأ�صعار النفط وتاأثرياته على اخلطط والربامج املعتمدة.

ويف ختام اللقاء اأكد اجلميع اأهمية ت�شافر اجلهود لتذليل 
التحديات التي تواجه االقت�شاد العماين لتم�شي م�شرية التنمية 

يف ال�شلطنة بخطى را�شخة للو�شول لالأهداف املاأمولة نحو غد 
اأف�شل واأرحب.






